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 സബ്ജകറ കേമനിറനി III

(ജലവനിഭവന്റിം)  
(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന  :

  ശപീ. കറഭാഷനി അഗസനിന,
          ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശപീ. സകേ. ബനി. ഗകണഷറ കുമഭാര്

ശപീ.  ജനി. എസറ. ജയലഭാല്

ശപീ.  ലനികനഭാ കജഭാസഫറ

ശപീ.  സനി. ആര്. മകഹഷറ

ശപീ.  സകേ. പനി. എ. മജപീദറ

ശപീ.  പനി. മമനിക്കുട്ടേനി

 ശപീ.  മഭാണനി സനി. കേഭാപന

ശപീ.  സകേ. സജ. മഭാകേറ സനി

ശപീ.  എചറ. സലഭാന്റിം

ശപീ.  ടെനി. സനിദനിഖറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശപീമതനി  കേവനിത ഉണനിതഭാന, സസക്രട്ടേറനി-ഇന-ചഭാര്ജറ

ശപീമതനി  രജനനി.  വനി. ആര്.,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി  ഷപീബഭാ വര്ഗപീസറ, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി  അമനിളനി. പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



 അവതഭാരനികേ
ജലവനിഭവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി  III-  സന  2021  ഏപനില്  1 മുതല്  2022

മഭാര്ചറ  31  വസരയുള്ള   ആനുകേഭാലനികേ  റനികപഭാര്ട്ടേറ,  കകേരള  നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം
കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചട്ടേങ്ങളനിസല  ചട്ടേന്റിം  239  (1) അനുസരനിചറ  സമനിതനി
സചയര്മഭാനഭായ  ഞഭാന  സമര്പനിക്കുന. 2021  ജൂൺ 7-ാം തപീയതനിയനിസല  26-ാം നമർ
ബുള്ളറനിൻ- ഭഭാഗന്റിം 2  പകേഭാരന്റിം  രൂപപീകേരനിക്കസപട്ടേ ജലവനിഭവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ് ജകറ കേമനിറനി
III (2021-2023), 2021 ഏപനില് 1 മുതല് 2022 മഭാര്ചറ 31 വസര പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ
ഈ റനികപഭാർട്ടേനിൽ ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ. 

റനികപഭാർട്ടേറ  കേഭാലയളവനില്  സമനിതനി  16-6-2021,  22-6-2021,  5-7-2021,
29-9-2021,   12-1-2022  എന്നപീ തപീയതനികേളനിലഭായനി 5  കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയുണ്ടഭായനി. 2020-21
സഭാമതനികേ  വർഷസത   ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  അഞഭാമതറ
റനികപഭാർട്ടേനിസല ശനിപഭാർശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി  പതനികേകേൾ,  പസ്തുത റനികപഭാർട്ടേനികന്മേലുള്ള
ആക്ഷന കടെക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേനിസന കേരടെറ,  സമനിതനിയുസടെ മററ ശനിപഭാര്ശകേളനില് വകുപ്പുകേള ലഭര്യമഭാക്കനിയ
നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള,  കേരടെറ ചട്ടേന്റിം, 2021-22  സഭാമതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന,  ആയതനിസന  കേരടെറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  എന്നനിവയുസടെ  പരനിഗണനയഭാണറ  സമനിതനി
കയഭാഗങ്ങള കചര്ന്നതറ.  പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനിസല ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനില 80% ആയനിരുന.

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  7  അദര്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ആയതനിസന
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള ചുവസടെ കചര്ക്കുന.

അദര്യഭായന്റിം  I ―  സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദര്യഭായന്റിം II ―  സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള
അദര്യഭായന്റിം III ― സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള, എസറ.ആര്. ഒ. -കേള/  

സറഗുകലഷനുകേള
അദര്യഭായന്റിം IV ― നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം  235 (എ)  പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച  

സചയ്ത വനിഷയങ്ങള
അദര്യഭായന്റിം V ― സഭയനില്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന

റനികപഭാര്ട്ടുകേള
അദര്യഭായന്റിം VI ― 2021-22-സല  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന

സന്റിംബനനിച   റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടെക്കണ്
റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം

അദര്യഭായന്റിം VII ― സമനിതനിയുസടെ  പകതര്യകേ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച  
വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.
ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2022 ജൂണ് 21- ാംതപീയതനി  കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച. 

കറഭാഷനി അഗസനിന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                        സചയര്മഭാന,
2022  ജൂണ് 21.                       സബ്ജകറ കേമനിറനി III.



ററിപപപ്പോർടട

അദദപ്പോയയം   -I 

സമറിതറി സഭയറില് സമര്പറിച്ച ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  

1. ജലവറിഭവയം  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി-  III-നന്റെ  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട

ററിപപപ്പോര്ടട 2021 ജൂലല  22-ാം തതീയതറി  സഭയറില് സമര്പറിച.

2 ജലവറിഭവയം  സയംബനറിച്ച  സബ്ജകട  കമറിററി-  III-നന്റെ  2020-21  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അ ഞപ്പോമതട

ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള  ആക്ഷന്  പടെക്കണ്  ററിപപപ്പോര്ടട  2021  ജൂലല   26-ാം

തതീയതറി  സഭയറില് സമര്പറിച.  

3 സമറിതറിയുനടെ  2020  ഏപറില്  1   മുതല്   2021   മപ്പോര്ച്ചട   31   വനരയുള്ള  

ആനുകപ്പോലറിക     ററിപപപ്പോര്ടട      2021  ജൂലല  26-ാം തതീയതറി സഭയറില്  

സമര്പറിച. 

അദദപ്പോയയം   -II

സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിച്ച ബറില്ലുകള 

 ഇല. 

അദദപ്പോയയം   -III

സമറിതറി പരറിഗണറിച്ച ചടങ്ങള   /   എസട  .  ആര്  .  ഒ  .-  കള  /   നറഗുപലഷനുകള 

സമറിതറിയുനടെ 29-9-2021-നല പയപ്പോഗയം പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി (അഡറിനറിപസ്ട്രേറതീവട,

മറിനറിസതീരറിയല്  &  ലപ്പോസട  പഗ്രേഡട)   സര്വതീസട   (പഭദഗതറി)  റൂളസട,  2021-നന്റെ  കരടെട

പരറിഗണറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികപളപ്പോനടെ അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം നചയ.  

അദദപ്പോയയം   -IV

നറിയമസഭപ്പോ ചടയം   235 (  എ  )   പകപ്പോരയം  സമറിതറി  ചര്ച്ച നചയ്ത വറിഷയങ്ങള  

ഇല. 
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അദദപ്പോയയം   -V

സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള

നറിയമസഭപ്പോ ചടയം  236 (6)  പകപ്പോരയം സഭയറില് സമര്പറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന
 ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുനടെ വറിവരങ്ങള ചുവനടെ പചര്ക്കുന. 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്
സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷയം
വകുപട

സഭയറില്
സമര്പറിച്ച
തതീയതറി 

1 2 3 4

XX―ശുദജല വറിതരണവയം
         ശുചതീകരണവയം 

2017-18 പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി

10-6-2021

”

2019-20
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക
സഹറിതയം)

പകരള  ഗ്രേപ്പോമതീണ
ശുദജല  വറിതരണ
ശുചറിതത്വ  ഏജൻസറി
(KRWSA)

”

XXIX―കൃഷറി ” ജലവറിഭവ  വകുപട ”

XXXVIII―ജലപസചനയം

”

ജലവറിഭവ  വകുപട ,
കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപക്കജട,
പപപ്പോജകട  വറിഭപ്പോഗയം  I,
ഇററിപഗഷന്
പപപ്പോജകടസട  II  

”

XX―ശുദജല വറിതരണവയം
         ശുചതീകരണവയം 

2018-19
(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക
സഹറിതയം)

പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി

12-8-2021

”

2020-21 പകരള  ഗ്രേപ്പോമതീണ
ശുദജലവറിതരണ
ശുചറിതത്വ  ഏജൻസറി
(KRWSA)

”
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1 2 3 4

XX―ശുദജല വറിതരണവയം

         ശുചതീകരണവയം

2017-18 പകരള  ഗ്രേപ്പോമതീണ

ശുദജലവറിതരണ

ശുചറിതത്വ  ഏജൻസറി

(KRWSA)

3-11-2021

XXXVIII―ജലപസചനയം 2020-21

(കപ്പോലതപ്പോമസ

പതറിക

സഹറിതയം)

ജലവറിഭവ  വകുപട

(കുടനപ്പോടെട   പപ്പോപക്കജട) 

16-3-2022

അദദപ്പോയയം   -VI

2021-22-നല  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച
 ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉളനപടുത്തുന വറിവരങ്ങള 

സയംബനറിച്ച സയംഗ്രേഹയം. 

ആനക

ശറിപപ്പോര്ശകളുനടെ

എണയം

ററിപപപ്പോര്ടറില്

ഉളനപടുതറിയറിട്ടുള്ള

മറുപടെറി ലഭറിച്ച

ശറിപപ്പോര്ശകളുനടെ

ഖണറിക നമ്പര്

മറുപടെറി ലഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള

ശറിപപ്പോര്ശകളുനടെ ഖണറിക

നമ്പര്

മറുപടെറി

ലഭറിക്കുവപ്പോനുള്ള

ശറിപപ്പോര്ശകളുനടെ

ആനക എണയം

1 2 3 4

104 1-104 ഇല ഇല

   അദദപ്പോയയം   -VII

സമറിതറിയുനടെ പപതദക ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള  സയംബനറിച്ച വറിശദപ്പോയംശങ്ങള 

2021 ഏപറില് 1 മുതല് 2022 മപ്പോര്ച്ചട 31 വനരയുള്ള കപ്പോലയളവറില് സമറിതറി പപതദക
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള ഒനയം സമര്പറിച്ചറില.
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2021-22   സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷനത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  സൂക്ഷ്മ
പരറിപശപ്പോധന

16-6-2021,  22-6-2021  എനതീ  തതീയതറികളറില്   സമറിതറി  പയപ്പോഗയം  പചര്നട   2020-21
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  XX,  XXIX,  XXXVIII  എനതീ  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളറിപന്മേല്
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നടെത്തുകയുയം  ശറിപപ്പോര്ശകള  നല്കുകയുയം  നചയ.  5-7-2021-നല
പയപ്പോഗതറില് പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശകള ഉളനപട കരടെട ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

തറിരുവനന്തപുരയം,  പറപ്പോഷറി അഗസറിന്,
2022 ജൂണ് 21.  നചയര്മപ്പോന്,

                                                                       സബ്ജകട കമറിററി III.
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അനുബനയം 

          1.           16-6-2021-  നല പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട 

ജലവറിഭവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി  III, 2021  ജൂണ് മപ്പോസയം  16-ാം തതീയതറി
ബുധനപ്പോഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  2.30-നട  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിനല  '3  എ'  സപമളനഹപ്പോളറില്
സമറിതറി നചയര്മപ്പോന് ബഹ. ജലവറിഭവ വകുപ്പുമനറി ശതീ. പറപ്പോഷറി അഗസറിനന്റെ  അദദക്ഷതയറില്
പയപ്പോഗയം പചര്ന.  പസ്തുത പയപ്പോഗതറില് തപ്പോനഴെപറയുന അയംഗങ്ങള സനറിഹറിതരപ്പോയറിരുന.  

ഹപ്പോജരപ്പോയ  അയംഗങ്ങള   :

1.  ശതീ. നക. ബറി. ഗപണഷട കുമപ്പോര്, എയം. എല്.എ

2.  ശതീ. ജറി. എസട. ജയലപ്പോല്,           ,,

3.  ശതീ. ലറിപന്റെപ്പോ പജപ്പോസഫട,               ,,

4. ശതീ. സറി. ആര്. മപഹഷട,              ,,

5. ശതീ. നക. പറി. എ. മജതീദട,             ,,

6. ശതീ. പറി. മമറിക്കുടറി,                    ,,

7. ശതീ. മപ്പോണറി  സറി. കപ്പോപന്,             ,,

8. ശതീ. നക. നജ. മപ്പോക ടസറി,               ,,

9. ശതീ. എച്ചട. സലപ്പോയം,                      ,, 

10.  ശതീ. ടെറി. സറിദറിഖട,                       ,, 

നറിയമസഭപ്പോ നസക്രപടററിയറട   :

1. ശതീമതറി രജനറി  വറി. ആര്., പജപ്പോയറിന്റെട നസക്രടററി.

2. ശതീമതറി  ഷതീബപ്പോ വര്ഗതീസട, നഡപപ്യൂടറി നസക്രടററി. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്   :

1.  ശതീ. ടെറി. നക. പജപ്പോസട, അഡതീഷണല് ചതീഫട നസക്രടററി, ജലവറിഭവ വകുപട.

2. ശതീമതറി മറിനറി എയം., അഡതീഷണല് നസക്രടററി, ജലവറിഭവ വകുപട.

3. ശതീ. അനൂപട എസട., അഡതീഷണല് നസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട.

4. ശതീ. അലകട വര്ഗതീസട, ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ഇററിപഗഷന് & അഡറിനറിപസ്ട്രേഷന്, ജലപസചന വകുപട.
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5. ശതീ. ശദപ്പോയം പഗപ്പോപപ്പോല്, ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ഇന്ലപ്പോന്ഡട  നപ്പോവറിപഗഷന് & കുടനപ്പോടെട പപ്പോപക്കജട, 

ആലപ്പുഴെ.

6. ശതീ. ബറിനു ജയകുമപ്പോര് നജ., ചതീഫട എഞറിനതീയര് (പപപ്പോജകട - II), ജലപസചന വകുപട.

7. ശതീ. ഡറി. ബറിജ, ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ഇററിപഗഷന് ഡറിലസന് ആന്ഡട ററിസര്ച്ചട പബപ്പോര്ഡട.

8. ശതീ. ശറിവദപ്പോസന് എയം., ചതീഫട എഞറിനതീയര് (പപപ്പോജകട-I), പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട, ജലപസചന വകുപട.

9. ശതീ. ബറിപജപ്പോയട നക., ചതീഫട എഞറിനതീയര്, നമക്കപ്പോനറിക്കല് (FAC), ജലപസചന വകുപട.

10. ശതീമതറി ശതീപദവറി  പറി., നഡപപ്യൂടറി ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ജലപസചന വകുപട.

11. ശതീമതറി രപ്പോധപ്പോലക്ഷ്മറി എന്. ആര്., എകറികപ്യൂടതീവട എഞറിനതീയര്, ജലപസചന വകുപട.

12. ശതീ.  സബതീര്,  സതീനറിയര്  ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫതീസര്  (ഇന്-  ചപ്പോര്ജട)  (പപപ്പോജകട  -I)

ജലപസചന വകുപട, പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട.

13. ശതീ.  എസട.  രപ്പോജ ജ,   സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫതീസര്,  ജലപസചന വകുപട,  

തറിരുവനന്തപുരയം.

14. ശതീ.  സലറില് എച്ചട.,  ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്,  ഇററിപഗഷന് ഡറിലസന് ആന്റെട  

ററിസര്ച്ചട പബപ്പോര്ഡട.

സമറിതറി,  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ

സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയുമപ്പോയറി  ബനനപടട  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVIII  (ജലപസചനയം)

പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ആയതട  സയംബനറിച്ചട  ബനനപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി  ചര്ച്ച  നചയ്തട

തപ്പോനഴെപറയുയം പകപ്പോരമുള്ള തതീരുമപ്പോനങ്ങള എടുക്കുകയുയം നചയ. 

ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് ―XXXVIII (ജലപസചനയം) 

2700-26-101-98-34-2―വന്കറിടെ ജലപസചനയം    -    തണതീര്മുക്കയംപദതറി    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )  -

സയംരക്ഷണപണറികള    -    സയംരക്ഷണപണറികള    -    മറട  നചലവകള

-  മറട   നചലവകള  -  ലവദദ്യുതറി നചലവട  

തണതീര്മുക്കയം നറഗുപലററുകളുനടെ പവര്തനതറിനുള്ള ലവദദ്യുതറി ചപ്പോര്ജട കുടെറിശറിക

തതീര്പപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  15  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്

സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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2701-15-101-99-02-5-―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  -    കുടനപ്പോടെട  വറികസനപദതറി  - (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )
സയംരക്ഷണപണറികള  -  വര്ക്കട   ചപ്പോര്ജടഡട എസപ്പോബറിനഷ്മെന്റെട    -
പവതനയം   -  ദറിവസപവതനയം 

ദറിവസപവതനക്കപ്പോരുനടെ പവതനയം  അനുവദറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില്  10
ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2701-15-101-98-18―ഇടെതരയം ജലപസചനയം  -    കുടനപ്പോടെട വറികസനപദതറി   -(  വപ്പോണറിപജദതരയം  )   -
സയംരക്ഷണപണറികള    -     സയംരക്ഷണപണറികള    -    മറ്റുനചലവകള  -
സയംരക്ഷണയം 

കുടനപ്പോടെട തപ്പോലൂക്കറിനട കതീഴെറില് വരുന 12  പഞപ്പോയത്തുകളറിനലയുയം പചര്തല,  അരൂര്
പമഖലകളറിനല  പതപ്പോടുകളുനടെയുയം  നതീര്ച്ചപ്പോലുകളുനടെയുയം  പപപ്പോളമപ്പോറലറിനപ്പോയറി  യനയം  വപ്പോങ്ങല്,
നചളറി നതീക്കയം നചയല് എനതീ പവൃതറികളക്കപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

സയംസ്ഥപ്പോനതട  കുടനപ്പോടെട  ഉളനപനടെയുള്ള  വറിവറിധ  ജലപ്പോശയങ്ങളറില്  പപപ്പോള
മപ്പോറ്റുനതുമപ്പോയറി  ബനനപടട  ഉണപ്പോകുന  ആവര്തന  നചലവട  കുറയ്ക്കുനതറിനട  ഉതകുന
വറിധതറില്  യനവല്ക്കൃത  സയംവറിധപ്പോനങ്ങള  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി
ഉപപയപ്പോഗനപടുത്തുനതറിനുള്ള സപ്പോധദതപ്പോപഠനയം നടെതണനമനയം  കുളവപ്പോഴെകള ജലതറില്
നറിനയം  പവപരപ്പോനടെ  പറിഴുതട  നതീക്കയം  നചയ്യുനതറിനുയം  അവയറിനല  ലഫബര്  കണന്റുകനള
പപപര്  പപ്ലേറട,  ബറിക്കട,  ബപ്പോസ്കറട  പപപ്പോലുള്ള  അസയംസ്കൃത  പദപ്പോര്ത്ഥങ്ങളപ്പോക്കറി  മപ്പോറ്റുനതറിനട
കുടുയംബശതീ ഉളനപനടെയുള്ളവരുനടെ  പസവനയം പപയപ്പോജനനപടുത്തുനതുയം സയംബനറിച്ചട ഒരു
പപപ്പോജകട തയപ്പോറപ്പോക്കറി രണ്ടു മപ്പോസതറിനകയം  സമര്പറിക്കണനമനയം സമറിതറി നറിര്പദശറിച.  

2701-16-101-99-02-5―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -   കപ്പോടപ്പോമ്പള്ളറി പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  ) -
സയംരക്ഷണപണറികള   -   വര്ക്കട     ചപ്പോര്ജടഡട എസപ്പോബറിനഷ്മെന്റെട       -
പവതനയം   -   ദറിവസപവതനയം

കപ്പോടപ്പോമ്പള്ളറി  പദതറിയറിലുള്ള   തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക  ഷടര്  ഓപപററര്മപ്പോരുനടെ  പവതനയം
നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2  ലക്ഷയം  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.
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2701-80-052-98-34-3―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  -  ജനറല്  -  യപനപ്പോപകരണങ്ങള  -  വപ്പോഹനങ്ങളുയം

അറകുറപണറികളുയം   -  മറ്റു നചലവകള  -   മററിനയം  .

പുതുതപ്പോയറി വപ്പോങ്ങറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന  എസ്കപവറര്,  ഡ്രഡ്ജര്, നജ.സറി.ബറി.  എനറിവയ്ക്കുള്ള

അധറിക  നചലവറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  55  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ

നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2701-80-003-99―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  -  ജനറല്  -  പരറിശതീലനയം  -  പപതദക  പരറിശതീലന

പരറിപപ്പോടെറി 

പമല്തരയം  മപ്പോപനജ് നമന്റെട  ഇന്സറിറപ്യൂട്ടുകള  മുപഖന  ജലപസചന  വകുപറിനല

എഞറിനതീയര്മപ്പോര്ക്കട നപപ്പോഫഷണല് മപ്പോപനജ് നമന്റെറില് പരറിശതീലനയം നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  60  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

അധറികമപ്പോയറി  അനുവദറിക്കുന  തുകയുനടെ  വറിനറിപയപ്പോഗയം   കൃതദമപ്പോയറി  നറിരതീക്ഷറിച്ചട

എഞറിനതീയര്മപ്പോര്ക്കട  നപപ്പോഫഷണല്  മപ്പോപനജനമന്റെറില്  നമച്ചനപട  പരറിശതീലനയം

നല്പകണതപ്പോനണനയം  ജലപസചന  വകുപറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  നല  പപപ്പോജക്ടുകള  തയപ്പോറപ്പോക്കറി

നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന്  തപ്പോല്പരദമുള്ള  എഞറിനതീയര്മപ്പോനര  ഉളനപടുതറി  ഒരു  പപപ്പോജകട  വറിയംഗട

രൂപനപടുതണനമനമുള്ള  സമറിതറിയുനടെ  വറിലയറിരുതലറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി  നറിലവറില്

പപപ്പോജക്ടുകള തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി 'എന്.സറി.സറി.ആര്',  (National Centre for Coastal

Research),  National  Institute  of  Ocean  Technology  (എന്.ഐ.ഒ.ടെറി),  നചലന

ഐ.ഐ.ടെറി,  എനതീ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളുനടെ  സഹപ്പോയയം  ആവശദനപടെപ്പോനുയം  ഇപപപ്പോള  ഇതരയം

വറിഷയങ്ങളറില് തപ്പോല്പരദവയം പപ്പോഗതദമുള്ള ഉപദദപ്പോഗസ്ഥനര Kerala Engineering Research

Institute  (KERI)-ല്  നഡപപ്യൂടട  നചയപ്പോനുയം  തതീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുനണനയം  പറിനതീടെട

ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ക്കപ്പോവശദമപ്പോയ  പപപ്പോതപ്പോഹനവയം  പറിന്തുണയുയം  നല്കറി  അവരുനടെ  പസവനയം

പപയപ്പോജനനപടുതപ്പോനപ്പോണട  ഉപദശറിക്കുനനതനയം ജലവറിഭവ വകുപട അഡതീഷണല് ചതീഫട

നസക്രടററി മറുപടെറി നല്കറി.

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

നവതീകരണവയം ഇ  -  ഗപവര്ണന്സയം  . 
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വകുപട  നവതീകരണതറിനന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഇ-ഓഫതീസട,  ജറി.  ഐ.  എസട.

പ്ലേപ്പോറടപഫപ്പോയം എനറിവ  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്  1.1  പകപ്പോടെറി

രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ

വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-103-99-34-3―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക

നറിയനണയം  -  സറിവറില്  വര്കട  -  നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണപണറികള

സയംരക്ഷണയം   -   മറ്റു നചലവകള   -   മററിനയം  .

പകൃതറി ദുരന്തങ്ങള മൂലമുള്ള നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള കുറയ്ക്കുനതറിനുയം നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണ

പവൃതറികളക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില്  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച. 

പുഴെകളറിലുയം  നദറികളറിലുയം  ലകപതപ്പോടുകളറിലുയം  ജലനറിര്ഗമന  സപ്പോഹചരദങ്ങള

കുറഞറിരറിക്കുന  സപ്പോഹചരദതറില്  അവനയലപ്പോയം  വൃതറിയപ്പോക്കറി  ആഴെയം  കൂടറിയപ്പോല്

നവള്ളനപപ്പോക്കയം  നറിയനറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമനട  സമറിതറി   വറിലയറിരുതറി.   അതറിനപ്പോയറി

വറിവറിധ  പദതറികള   ആവറിഷ്കരറിപക്കണതുനണനയം  2018,  2019  വര്ഷങ്ങളറിനല  പളയ

നക്കടുതറികനള  ഗഗൗരവതറിനലടുതട  നദറികളുനടെ  പുനരപ്പോവറിഷ്കരണയം  കൃതദമപ്പോയറി

നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  പകരളനമപ്പോടപ്പോനക  ഒരു  സര്പവ  നടെതപ്പോന്  ആവശദനപടറിട്ടുനണനയം

അതറിനന്റെ ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പശയം പരറിഹരറിക്കപ്പോന് ശമറിക്കുനതപ്പോനണനയം

ബഹ. സമറിതറി നചയര്മപ്പോന് തുടെര്നട അററിയറിച.

2711-01-103-98-34-3―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം  -  നവള്ളനപപ്പോക്ക

നറിയനണയം  -    സറിവറില് വര്കട  -     നവള്ളനപപ്പോക്കനക്കടുതറികള മൂലമുള്ള

അറകുറപണറികള   -    മറ്റു നചലവകള   -    മററിനയം  . 

പളയയം മൂലമുള്ള നവള്ളനപപ്പോക്കനക്കടുതറികള പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്

6.85  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ

വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2711-02-103-99-34-3―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണവയം നഡ്രയറിപനജയം  -  കടെലപ്പോക്രമണ നറിപരപ്പോധന

പദതറികള    -  സറിവറില്  വര്കട    -    കടെലപ്പോക്രമണ  നറിപരപ്പോധന  പണറികള  -

സയംരക്ഷണയം   -  മറ്റു നചലവകള   -    മററിനയം  .

705/2022.
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മണ്സൂണ്  മപ്പോസങ്ങളറില്  തതീരപദശ  ജറിലകളറിലുണപ്പോകുന  രൂക്ഷമപ്പോയ  കടെലപ്പോക്രമണയം
പനരറിടുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില് 50 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം
/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച. 

4701-21-800-96―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച   മൂലധനനച്ചലവട  -  പതപ്പോടപള്ളറി
സറില്പവ    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )-   മറ്റുനചലവകള   -   സറില്പവ  . 

പതപ്പോടപള്ളറി സറില്പവയുമപ്പോയറി ബനനപടട നടെപട സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം ഭരണപ്പോനുമതറി ലഭറിച്ച
അടെറിയന്തര  പവൃതറികള  എനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി     ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  75   പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

നവള്ളറിയപ്പോങ്കലടല്ല്   പപപ്പോജകറില്  കഴെറിഞ  പളയ  സമയതട  ഫയര്പഫപ്പോഴയം  നജ.സറി.ബറി.-യുയം
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചറിട്ടുയം ഷടര് ഉയര്തപ്പോന് സപ്പോധറിക്കപ്പോനത വനതറിനപ്പോല് ഷടര് കുതറിനപപ്പോളറിപക്കണ
അവസ്ഥ  വനനവനയം  അവറിനടെ  ആവശദമപ്പോയ  അറകുറപണറികള  നടെക്കുനറില  എനയം
നവള്ളറിയപ്പോങ്കലടല്ല്  പപപ്പോജകറിനന്റെ  കപ്പോരദതറില്  പപതദക  ശദ  നചലുപതണതപ്പോനണനയം
സമറിതറി നറിരതീക്ഷറിച. 

4711-01-103-99-01―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണ പദതറികള  സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലട    -
നവള്ളനപപ്പോക്ക               നറിയനണയം    -    സറിവറില്  പണറികള    -    സറിവറില്
പണറികള   -   മരപ്പോമത്തു പണറികള 

തറിരുവനന്തപുരയം നഗരയം ഒഴെറിനകയുള്ള പമജര് സറിററികളപ്പോയ നകപ്പോച്ചറി,  പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട,  തൃശ്ശൂര്
എനറിവറിടെങ്ങളറിനല  നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണവമപ്പോയറി  ബനനപട  സറിവറില്  പണറികളക്കപ്പോയറി
നറിലവറില്  തുക  വകയറിരുതറിയറിടറിനലനട  നറിരതീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി,   ഇതറിനപ്പോയറി    ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  10   പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്   തതീരുമപ്പോനറിച.

4711 -01-103-98-(01)―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണ പദതറികള  സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലട   -
നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണയം  -  സറിവറില് പണറികള    -     തറിരുവനന്തപുരയം
പടണതറിനല  നവള്ളനപപ്പോക്ക    നറിയനണ  പദതറികള    -    മരപ്പോമത്തു
പണറികള 

തറിരുവനന്തപുരയം  നഗരതറിനല  കനപ്പോലുകളുയം  പതപ്പോടുകളുയം  വൃതറിയപ്പോക്കറി  നവള്ളനക്കടട
ഒഴെറിവപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി ബഡ്ജററില് തുക വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ ശതീര്ഷകതറില്
10  പകപ്പോടെറി രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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4711-01-103-93―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണ  പദതറികള  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലട  -
നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണയം    -    സറിവറില്  പണറികള    -    മലബപ്പോര്   ജലപസചന
പപ്പോപക്കജട    (  മറിര്പപ്പോ  )-    നചക്കടഡപ്പോമുകള  ,     നറഗുപലററുകള  മുതലപ്പോയവയുനടെ
നറിര്മപ്പോണവയം  അറകുറപണറികളുയം  .

മലബപ്പോര്  പമഖലയറിനല  നചക്കട  ഡപ്പോമുകളുനടെയുയം  നറഗുപലററുകളുനടെയുയം  അറകുറപണറികള
കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി നടെത്തുനതറിനുപവണറി   ഈ ശതീര്ഷകതറില്  3  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4711-02-103―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണ  പദതറികള   സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലട    -
കടെലപ്പോക്രമണ  നറിപരപ്പോധന പദതറികള   -   സറിവറില് പണറികള  .

കടെല്ഭറിതറിയറിലപ്പോതതുയം  രൂക്ഷമപ്പോയ  കടെലപ്പോക്രമണയം  പനരറിടുനതുമപ്പോയ  പപദശങ്ങളറില്
കടെല്ഭറിതറി/  പഗ്രേപ്പോയന്സട നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില് 107.60  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-99-21-2―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണവയം നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണയം
-  ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം  -  നടെതറിപട  ,    ചതീഫട  എഞറിനതീയര്    കുടനപ്പോടെട
പപ്പോപക്കജട    (75%    സറി  .  എസട  .  എസട  )-  പമപ്പോപടപ്പോര്വപ്പോഹനങ്ങള  -  സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം  .

കുടനപ്പോടെട ചതീഫട എഞറിനതീയറുനടെ കപ്പോരദപ്പോലയതറിനല വപ്പോഹനതറിനന്റെ അറകുറപണറികളക്കപ്പോയറി
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  82,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-99-99―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണവയം നഡ്രയറിപനജയം   -  നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണയം
-  ഭരണവയംനടെതറിപ്പുയം    -  നടെതറിപട  ,    ചതീഫട എഞറിനതീയര്  കുടനപ്പോടെട പപ്പോപക്കജട
(75%  സറി  .  എസട  .  എസട  )   –  വറിവര സപ്പോപങ്കതറിക വറിദദ  .

കുടനപ്പോടെട  ചതീഫട  എഞറിനതീയറുനടെ  കപ്പോരദപ്പോലയതറിനല  ഓണ്ലലന്  സയംവറിധപ്പോനങ്ങള
കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനുയം   കമ്പപ്യൂടറുകളുനടെ  അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി     ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  25,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.
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2711-01-001-99-06―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക
നറിയനണയം          -  ഭരണവയംനടെതറിപ്പുയം    -  നടെതറിപട  ,    ചതീഫട  എഞറിനതീയര്
കുടനപ്പോടെട പപ്പോപക്കജട      (75%  സറി  .  എസട  .  എസട  )–  വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,     നറികുതറി  .

പുതുക്കറിയ  നറിരക്കറില്  വപ്പോടെക  നല്കുനതറിനുയം  അവപശഷറിക്കുന  കുടെറിശറിക
നല്കുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  1.6  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-99-45―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണവയം നഡ്രയറിപനജയം -നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണയം
-  ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം  -  നടെതറിപട  ,  ചതീഫട എഞറിനതീയര് കുടനപ്പോടെട പപ്പോപക്കജട
(75%   സറി  .  എസട  .  എസട  .)-  പറി  .   ഒ  .   എല്  .

ഇനനനചലവറിനപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  78,000  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-99-05-2―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക
നറിയനണയം    -  ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം   -  നടെതറിപട  ,   ചതീഫട  എഞറിനതീയര്
കുടനപ്പോടെട പപ്പോപക്കജട    (75%   സറി  .  എസട  .  എസട  )-  ഓഫതീസട നചലവകള    -
ലവദദ്യുതറി നചലവട  . 

ലവദദ്യുതറി  നചലവറിനപ്പോയറി  ബഡ്ജററില്  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന  വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  1.3  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-98-06―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക
നറിയനണയം  -  ഭരണവയം നടെതറിപ്പുയം    -  പമല്പനപ്പോടയം    -    കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപക്കജട
(75%    സറി  .  എസട  .  എസട  ) –   വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി

കുടനപ്പോടെട നഡവലപ്നമന്റെട സര്ക്കറിള, പകപ്പോടയയം ഓഫതീസട പവര്തറിക്കുന നകടറിടെതറിനന്റെ
പതറിമപ്പോസ  വപ്പോടെക  നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  12  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-97-21-2―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക
നറിയനണയം    -  ഭരണവയംനടെതറിപ്പുയം    -  നടെപപ്പോക്കല് കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപക്കജട
(75%    സറി  .  എസട  .  എസട  )  -  പമപ്പോപടപ്പോര്  വപ്പോഹനങ്ങള  -    സയംരക്ഷണവയം
അറകുറപണറികളുയം  .
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ഈ  ശതീര്ഷകതറിനട   കതീഴെറില്  വരുന  5  ഡറിവറിഷന്  ഓഫതീസകളുനടെയുയം  അനുബന
ഓഫതീസകളുനടെയുയം  വപ്പോഹനങ്ങളക്കട  കപ്പോലപഴെക്കയംമൂലയം  ഉണപ്പോകുന   അറകുറപണറികള
നചയ്യുനതറിനപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില് 1 ലക്ഷയം  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-97-06―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണയം
-  ഭരണവയംനടെതറിപ്പുയം     -  നടെപപ്പോക്കല്  ,    കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപക്കജട    (75%
സറി  .  എസട  .  എസട   )   –  വപ്പോടെക  ,   കരയം  ,   നറികുതറി  .

കുടനപ്പോടെട  നഡവലപ്നമന്റെട  ഡറിവറിഷന്,  പകപ്പോടയയം  ഓഫതീസട  പവര്തറിച്ചറിരുന
നകടറിടെതറിനന്റെ വപ്പോടെക കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനപ്പോയറി    ഈ ശതീര്ഷകതറില്  10  ലക്ഷയം രൂപ
അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-97-99―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം  -  നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണയം
-  ഭരണവയംനടെതറിപ്പുയം  -  നടെപപ്പോക്കല്  കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപക്കജട    (75%
സറി  .  എസട  .  എസട  .) -   വറിവരസപ്പോപങ്കതറിക വറിദദ  .

ഈ ശതീര്ഷകതറിനട   കതീഴെറില് വരുന  5  ഡറിവറിഷന് ഓഫതീസകളുനടെയുയം  അനുബന
ഓഫതീസകളുനടെയുയം  ഓണ്ലലന്  സയംവറിധപ്പോനങ്ങളുനടെ  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയ  പവര്തനങ്ങളക്കുയം
കമ്പപ്യൂടറുകളുനടെ നമയറിന്റെനന്സറിനുമപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്  1.2  ലക്ഷയം  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-97-02-5―നവള്ളനപപ്പോക്ക  നറിയനണവയം  നഡ്രയറിപനജയം  -  നവള്ളനപപ്പോക്ക
നറിയനണയം            -  ഭരണവയംനടെതറിപ്പുയം  -  നടെപപ്പോക്കല്   കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപക്കജട
(75%    സറി  .  എസട  .  എസട  )–  പവതനയം  -   ദറിവസപവതനയം  .

ദറിവസപവതന ജതീവനക്കപ്പോരുനടെ പവതന കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ ശതീര്ഷകതറില്
11.65  ലക്ഷയം  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01-001-97-02-4―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണവയം നഡ്രയറിപനജയം  -  നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണയം
-  ഭരണവയംനടെതറിപ്പുയം  -  നടെപപ്പോക്കല്  -  കുടനപ്പോട്പപ്പോപക്കജട    (75%    സറി  .    എസട  .
എസട  )       –  പവതനയം   -   കണ്പസപ്പോളറിപഡറഡട പപ
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കപ്പോഷത്വല് സത്വതീപര്മപ്പോരുനടെ പവതന കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനപ്പോയറി    ഈ ശതീര്ഷകതറില്
3.5  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2711-01- 001-97-01 -4―നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണവയം നഡ്രയറിപനജയം    -  നവള്ളനപപ്പോക്ക നറിയനണയം
-  ഭരണവയം  നടെതറിപ്പുയം  -  നടെപപ്പോക്കല്  കുടനപ്പോടെട  പപ്പോപക്കജട    (75%
സറി  .  എസട  .  എസട  )   –   ശമ്പളയം  -  നമഡറിക്കല് റതീഇയംപബഴടനമ ന്റെട   .

കപ്പോരദപ്പോലയതറിനട   കതീഴെറിലുള്ള  ഡറിവറിഷന്  ഓഫതീസകളറിനലയുയം  അനുബന
കപ്പോരദപ്പോലയങ്ങളറിനലയുയം ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കുള്ള നമഡറിക്കല് റതീഇയംപബഴടനമ ന്റെട   ഇനതറിനല കുടെറിശറിക
നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  4.76  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2700 - 02―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   മലമ്പുഴെ പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  )   
മലമ്പുഴെ  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപട  സയംരക്ഷണ  പണറികളക്കുയം  ഓഫതീസറിനു

കതീഴെറിലുള്ള  ലറിഫട  ഇററിപഗഷന്  സ്കതീമുകളുനടെ  ലവദദ്യുതറി  നചലവറിനതറിലുമപ്പോയറി    ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  25.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

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

വപ്പോളയപ്പോര്  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപട  സയംരക്ഷണ  പണറികളക്കപ്പോയറി  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

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

മയംഗലയം  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപട  സയംരക്ഷണ  പണറികളക്കുയം  ലവദദ്യുതറി
നചലവറിനതറിലുമപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  4.25  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

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

മതീങ്കര പദതറിയുമപ്പോയറി ബനനപട സയംരക്ഷണ പണറികളക്കപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്
1 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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2700-13―വന്കറിടെ ജലപസചനയം   -   കുറദപ്പോടെറി ജലപസചന പദതറി     (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട  കപ്പോപവരറി  ഹഗൗസറിനന്റെ  അറകുറപണറികളക്കുയം  ലവദദ്യുതറി  നചലവറിനുയം
ഡപ്പോമറിനന്റെ  പരറിസരനത  പൂപന്തപ്പോടതറിനന്റെ  സയംരക്ഷണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
21  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി  തതീരുമപ്പോനറിച. 

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

ഡപ്പോമറിനന്റെയുയം കനപ്പോലുകളുനടെയുയം  സയംരക്ഷണപണറികളക്കപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില്
1.65  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

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

പപപ്പോത്തുണറി  പദതറിയറില്  സയംരക്ഷണപണറികളക്കുയം  ലവദദ്യുതറി
നചലവറിനതറിലുമപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  5.92  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

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

പൂര്തതീകരറിച്ച  എ.  വറി.  ഐ.  പറി.  ഗൂളറിക്കടെവട  -  ചറിറ്റൂര്  പറപ്പോഡട  പുനരുദപ്പോരണ
പവൃതറിയുനടെ  ബറില്  മപ്പോററി  നല്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

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

കനപ്പോലുകളുനടെ സയംരക്ഷണപണറികളക്കപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്  1.44  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /  ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

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

അറകുറപണറികളക്കപ്പോയറി ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  5.5  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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4700 -13―വന്കറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട   -    കുറദപ്പോടെറി ജലപസചന പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  .)

കുറദപ്പോടെറി  ജലപസചന  പദതറിയുനടെ  കനപ്പോലറിനന്റെയുയം  കനപ്പോല്  അനുബന
നറിര്മറിതറികളുനടെയുയം 5 വര്ഷനത പുനരുദപ്പോരണ പവര്തനങ്ങളക്കു പവണറി വരുന തുകയുനടെ
ആദദ  വര്ഷനത  വറിഹറിതമപ്പോയറി    ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  15  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4700-17―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -    ചറിറ്റൂര്പുഴെ  പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

ചറിറ്റൂര്പുഴെ  പദതറിയറില്  കനപ്പോല്  ബണട  പറപ്പോഡറിനന്റെ  സയംരക്ഷണപണറികളക്കപ്പോയറി  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4700-18―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -     കപ്പോഞറിരപ്പുഴെ  പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  )  

കപ്പോഞറിരപ്പുഴെ  പദതറിയറില്  കനപ്പോലുകളുനടെ  സയംരക്ഷണപണറികളക്കപ്പോയറി  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  4  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4700-24―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -    കുരറിയപ്പോര്കുററി  -    കപ്പോരപപ്പോറ
പദതറി   (  വപ്പോണറിപജദതരയം  ). 

കുരറിയപ്പോര്കുററി  -  കപ്പോരപപ്പോറ  പദതറിയറില്  തുക  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്
നറിര്മപ്പോണ  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4700-28―വന്കറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട   -   ബപ്പോണപ്പോസര സപ്പോഗര് പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  ). 

ബപ്പോണപ്പോസര  സപ്പോഗര്  പദതറി    പൂര്തതീകരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  50
പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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ഓപരപ്പോ  വറിളകളക്കുയം  ആവശദമപ്പോയ  ജലയം  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിലൂനടെ  ഉല്പപ്പോദനക്ഷമത
വര്ദറിപറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമനതറിനപ്പോല്  ഇററിപഗഷന്,  കൃഷറി,  ലവദദ്യുതറി  വകുപ്പുകളുനടെ
സഹകരണപതപ്പോനടെ  കപ്പോര്ഷറിക  പമഖലയറില്  പരമപ്പോവധറി  ജലപസചനയം  നടെതറി
കപ്പോര്ഷറിപകപ്പോത്പനങ്ങളുനടെ  ഉത്പപ്പോദനയം  വര്ദറിപറിക്കുനതറിനപ്പോയുള്ള  ഒരു  പപപ്പോജകട
തയപ്പോറപ്പോക്കുനനണനയം  ഇതട  സയംബനറിച്ചട  ഒരു  പയപ്പോഗയം  പചര്നട  ചര്ച്ച
നചയപ്പോവനതപ്പോനണനയം ബഹ. സമറിതറി നചയര്മപ്പോന് അററിയറിച.

4701-12―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    അടപപ്പോടെറി  പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

അടപപ്പോടെറി  പദതറിക്കപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  10   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

അടുത  സപ്പോമ്പതറികവര്ഷയം  മുതല്  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകള  പപപ്പോജകറില്  മുന്തൂക്കയം
നല്കുനവയപ്പോയറിരറിക്കണനമനട ബഹ. സമറിതറി നചയര്മപ്പോന് അററിയറിച. 

4701-18―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -  ചമ്രവടയം  റഗുപലറര്  കയം
ബറിഡ്ജട    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  )

ചമ്രവടയം പപപ്പോജകറില് ഭരണനച്ചലവകളക്കപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില് 1.8279 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ചമ്രവടയം  പപപ്പോജകട  കമതീഷന്  നചയ്തതറിനട  പശഷവയം  നവള്ളയം  ലഭറിക്കപ്പോതതട
എന്തുനകപ്പോണപ്പോനണനള്ളതട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  2021  ഓഗസട  മപ്പോസപതപ്പോടുകൂടെറി
സമറിതറി  പസ്തുത പപദശയം സന്ദര്ശറിക്കുവപ്പോന് തതീരുമപ്പോനറിച.

4701-80-800-72―ഇടെതരയം  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -  ജനറല്  -  മറ്റു
നചലവകള  -  വന്കറിടെ  പദതറികളറില്     ഉളനപട  കപ്പോഡപ്പോ  കനപ്പോലുകളറിനല
ഫതീല്ഡട ചപ്പോനലുകളനടെയുയം ലഡ്രനുകളുനടെയുയം ആധുനറിക വല്ക്കരണയം  .

കപ്പോഡപ്പോ  കനപ്പോലുകളുനടെ  നവതീകരണതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  3   പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2700-01―വന്കറിടെ ജലപസചനയം  -  നപരറിയപ്പോര് നദതീതടെ പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  ) 

705/2022.
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നപരറിയപ്പോര്  നദതീതടെ  പദതറിയുനടെ  അറകുറപണറികളക്കുയം  നപരറിയപ്പോര്വപ്പോലറി

കനപ്പോലുകളുനടെ റതീവപ്പോമ്പറിയംഗട പവൃതറികളക്കുയം ഐ.ബറിയുനടെ പുനരുദപ്പോരണതറിനുയം ആലുവ

ഡറിവറിഷനന്റെ  കതീഴെറില്  വരുന  കനപ്പോലുകളുനടെ  പുനനഃരുദപ്പോരണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  8.17  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

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

കനപ്പോലുകളുനടെ  കപ്പോലപഴെക്കയം കപ്പോരണമുള്ള പചപ്പോര്ച്ച തടെയുനതറിനുയം  അടെറിഞ്ഞു കൂടുന

മണട  മപ്പോററി  ജലനമപ്പോഴുക്കട  സഗമമപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  പവര്തനങ്ങളക്കുമപ്പോയറി  ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  1.3978  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

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

വപ്പോഴെപ്പോനറി  ഡപ്പോമുയം  പദതറിയുനടെ  നമയറിന്  കനപ്പോലുയം  ബപ്പോഞട  കനപ്പോലുയം  കപ്പോക്കറിനറിക്കപ്പോടെട

കനപ്പോലുയം വൃതറിയപ്പോക്കുനതറിനുയം അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില് 1.6 പകപ്പോടെറി

രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട

ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2700-16―വന്കറിടെ ജലപസചനയം  -  പമ്പപ്പോ ജലപസചനപദതറി    (  വപ്പോണറിപജദതരയം  ) 

പമ്പപ്പോ ജലപസചന പദതറിയുമപ്പോയറി ബനനപട വര്ക്കടചപ്പോര്ജടഡട എസപ്പോബറിഷ്  നമന്റെട

ഇനതറിലുയം  അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  3.03   പകപ്പോടെറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട

ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

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

പദതറിയുനടെ സയംരക്ഷണതറിനുയം അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില് 10

പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുത

ണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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2701-03―ഇടെതരയം ജലപസചനയം   -   ചതീരക്കുഴെറി  പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  )

കനപ്പോല് ബണറിനുയം കനപ്പോലറിനുയം അനുബന നറിര്മപ്പോണങ്ങളക്കുയം വറിയര് പരറിസരത്തുയം
ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള  നപ്പോശനഷ്ടങ്ങള  പരറിഹരറിക്കുനതറിനുയം നവതീകരണതറിനുമപ്പോയറി    ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  2.196  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

4700-80-800-89―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട   ജനറല്  -  മറട
നചലവകള   -    നറിയമസഭപ്പോ മണല ആസറി വറികസന പദതറി  .

നറിയമസഭപ്പോ മണല ആസറി വറികസന പദതറിക്കപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില് 15 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4700-21―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -  മതീനച്ചറില്  പദതറി
(  വപ്പോണറിപജദതരയം  ).  

പപ്പോലപ്പോ  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയറില്  അരുണപ്പോപുരയം  ഭപ്പോഗതട  മതീനച്ചറിലപ്പോററിനട  കുറുനക
പപ്പോലതറിനന്റെയുയം  നറഗുപലറപറപ്പോടുകൂടെറിയ  മറിനറി  ഡപ്പോമറിപന്റെയുയം  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി   ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  10.6  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2701-01-101-98-18―ഇടെതരയം ജലപസചനയം  -   പതീച്ചറി ജലസയംഭരണ പദതറി   (  വപ്പോണറിജദപരയം  )   -
സയംരക്ഷണപണറികള    -  സയംരക്ഷണപണറികള  -  മറ്റു  നചലവകള    -    മറ്റു
നചലവകള   -   സയംരക്ഷണയം  . 

പതീച്ചറി  ജലസയംഭരണ പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപടട  തകരപ്പോററിലപ്പോയ കനപ്പോല് ഭപ്പോഗങ്ങള
നനപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2.41  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2701-80-005-98-34-3―ഇടെതരയം ജലപസചനയം    -    ജനറല്  -  സര്പവയുയം ഇന്നവസറിപഗഷനുയം  -
അപനത്വഷണവയം ഗപവഷണവയം   -   മറ്റു നചലവകള  -   മററിനയം  .

ലഹപഡ്രപ്പോളജറി പഗജട  റതീപഡഴറിനട  2019  മുതലുള്ള ശമ്പള കുടെറിശറിക നല്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  1.0355  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.
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4700-80-005-99-(02)―വന്കറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -     ജനറല്
-  സര്പവയുയം  അപനത്വഷണവയം    -    ജലപസചന  പദതറികളറിപന്മേല്
അപനത്വഷണയം  -   മരപ്പോമത്തു പണറികള  .

കബനറി  ഉപനദതീതടെതറിലുളനപട  കടെമപ്പോന്പതപ്പോടെട  ജലപസചന  പദതറിയുനടെ
ഡറി.പറി.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2.50  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

സബ്ജകട  കമറിററിയറില്  അഡതീഷണല്  ആതലറപസഷന്  പചപ്പോദറിക്കുപമ്പപ്പോള
അതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  കപ്പോരണങ്ങള  കപ്പോണറിക്കണനമനയം  പപപ്പോജക്ടുകള  നല  രതീതറിയറിലുള്ള
നറിരതീക്ഷണ  പപ്പോടെവപതപ്പോനടെ  തയപ്പോറപ്പോക്കണനമനയം  കുടനപ്പോടെറിനു  പവണറി  പപതദക
പപ്പോപക്കജകളുണപ്പോവണനമനയം പതപ്പോടപള്ളറി സറില്പവയുയം അതറിനനുബനറിച്ച വറിഷയങ്ങളുയം
അടുത സതീസണറിനു  മുമ്പട  പരറിഹരറിക്കണനമനയം  സമറിതറി  ബനനപട  ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്ക്കട
നപപ്പോതുവപ്പോയറി നറിര്പദശയം  നല്കറി.

 ലവകുപനരയം  4.45 നട പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ്ഞു. 

       2.              22-6-2021-  നല പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട 

ജലവറിഭവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി III, 2021 ജൂലല മപ്പോസയം 22-ാം തതീയതറി
നചപ്പോവപ്പോഴ്ച   ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  2.30-നട  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിനല  '3  എ'  സപമളനഹപ്പോളറില്
സമറിതറി നചയര്മപ്പോന് ബഹ.  ജലവറിഭവ വകുപ്പുമനറി ശതീ.  പറപ്പോഷറി അഗസറിനന്റെ  അദദക്ഷതയറില്
പയപ്പോഗയം പചര്ന.  പസ്തുത പയപ്പോഗതറില് തപ്പോനഴെപറയുന അയംഗങ്ങള സനറിഹറിതരപ്പോയറിരുന. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ  അയംഗങ്ങള : 

1 ശതീ. നക. ബറി. ഗപണഷട കുമപ്പോര്,  എയം. എല്.എ. 

2 ശതീ. ലറിപന്റെപ്പോ പജപ്പോസഫട,   '' 

3 ശതീ. സറി. ആര്. മപഹഷട,   '' 

4 ശതീ. നക. പറി. എ. മജതീദട,   ''  

5 ശതീ. മപ്പോണറി സറി.കപ്പോപന്,   '' 

6  ശതീ. നക.നജ.  മപ്പോക ടസറി ,   '' 

7 ശതീ. ടെറി. സറിദറിഖട,   ''   



21

ഗൂഗറിള മതീറട മുപഖന പനങ്കടുത അയംഗയം : 

ശതീ. പറി. മമറിക്കുടറി,  എയം.എല്.എ.

നറിയമസഭപ്പോ നസക്രപടററിയറട :

1. ശതീമതറി രജനറി  വറി. ആര്., പജപ്പോയറിന്റെട നസക്രടററി.

2. ശതീമതറി  ഷതീബപ്പോ വര്ഗതീസട, നഡപപ്യൂടറി നസക്രടററി.

3. ശതീമതറി അമ്പറിളറി പറി., അണര് നസക്രടററി.

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് : 

1. ശതീ. ടെറി. നക. പജപ്പോസട, അഡതീഷണല് ചതീഫട നസക്രടററി, ജലവറിഭവ വകുപട

2. ശതീ. എസട. നവങ്കപടെശപതറി , മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി
& ഡയറകര്, ഗ്രേഗൗണട വപ്പോടര് ഡറിപപ്പോര്ട്ടുനമന്റെട.

3. ശതീ. ഉപമഷട എന്. എസട. നക., എകറികപ്യൂടതീവട ഡയറകര്, ജലനറിധറി

4. ശതീമതറി മറിനറി എയം., അഡതീഷണല് നസക്രടററി, ജലവറിഭവ വകുപട

5. ശതീമതറി എയം. ഗതീത, അഡതീഷണല് നസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട

6. ശതീ. അനൂപട എസട., അഡതീഷണല് നസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട

7. ശതീ. വറി. സശതീല് കുമപ്പോര്, പജപ്പോയറിന്റെട നസക്രടററി, ധനകപ്പോരദ വകുപട

8. ശതീ. മുഹമദട റപ്പോഫറി എ., നസക്രടററി, പകരള  വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

9. ശതീ. ജറി. ശതീകുമപ്പോര്, നടെകറിക്കല് നമമ്പര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

10. ശതീ. അലകട വര്ഗതീസട, ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ഇററിപഗഷന് & അഡറിനറിപസ്ട്രേഷന്, ജലപസചന വകുപട

11. ശതീ. ബറിപജപ്പോയട നക., ചതീഫട എഞറിനതീയര്, നമക്കപ്പോനറിക്കല് (FAC), ജലപസചന വകുപട

12. ശതീമതറി  ലതീനപ്പോകുമപ്പോരറി  എസട.,  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്,  പപപ്പോജകട  &  
ഓപപറഷന്സട, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

13. ശതീ.  എസട.  ഹപ്പോരറിസട,  ഡയറകര്  (നടെകറിക്കല്  &  ഓപപറഷന്സട)  
നക.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസട.എ.

14. ശതീ.  സപരഷട  കുമപ്പോര്  പറി.  ആര്.,  ഡയറകര്  (ഫറിനപ്പോന്സട)  ഇന്-  ചപ്പോര്ജട,  
നക.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസട.എ.
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15. ശതീമതറി  അജറിതപ്പോപദവറി  ടെറി.,  നഡപപ്യൂടറി  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്-2,  പറി.ഐ.യു.,  
പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

16. ശതീമതറി സനദ പറി., നഡപപ്യൂടറി ചതീഫട എഞറിനതീയര്, പറി.ഐ.യു.  -1              
(ഇന്-ചപ്പോര്ജട), പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

17. ശതീമതറി   ബതീന  എസട.,  നഡപപ്യൂടറി  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്,  പറി.ഐ.യു.  (ഇന്-
ചപ്പോര്ജട), പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

18. ശതീമതറി ആന്സറി പജപ്പോസഫട,  സൂപണറിയംഗട ലഹപഡ്രപ്പോളജറിസട,  ഗ്രേഗൗണട വപ്പോടര്  
ഡറിപപ്പോര്ട്ടുനമന്റെട

19. ശതീ. പറി.നക. പജപ്പോണറി, മപ്പോപനജര്, നറയറിന് നസന്റെര്, നക.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസട.എ.

20 ശതീ. എസട.രപ്പോജ,  സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്, ജലപസചന വകുപട

21 ശതീ.  രപ്പോപജഷട പകപ്പോശട,  സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്,  ഗ്രേഗൗണട വപ്പോടര്    
ഡറിപപ്പോര്ട്ടുനമന്റെട

22 ശതീ. അനറില്കുമപ്പോര് വറി. ആര്., സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്, ലപ്പോന്റെട റവനപ്യൂ
ഡറിപപ്പോര്ട്ടുനമന്റെട

23  ശതീ.  ഷറിജറിതട വറി.,  ഫറിനപ്പോന്സട മപ്പോപനജര്  &  ചതീഫട അക്കഗൗണടസട ഓഫതീസര്  
(ഇന്-ചപ്പോര്ജട), പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി

24 ശതീ.  എസട.  വറിമല്രപ്പോജട,  എകറികപ്യൂടതീവട  എഞറിനതീയര്,  ഗ്രേഗൗണട  വപ്പോടര്    
ഡറിപപ്പോര്ട്ടുനമന്റെട

25 ശതീമതറി രപ്പോധപ്പോലക്ഷ്മറി എന്.നക., എകറികപ്യൂടതീവട എഞറിനതീയര്, ജലപസചന വകുപട

26    ശതീമതറി ഗപ്പോയതറി പറി., അസറിസന്റെട എകറികപ്യൂടതീവട എഞറിനതീയര്, ജലപസചന വകുപട. 

സമറിതറി  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ
സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയുമപ്പോയറി ബനനപടട XX (ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം),    XXIX
(കൃഷറി) എനതീ നമ്പര് ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകള പരറിഗണറിക്കുകയുയം ആയതട സയംബനറിച്ചട ബനനപടട
ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി ചര്ച്ച നചയ്തട തപ്പോനഴെപറയുയം പകപ്പോരമുള്ള തതീരുമപ്പോനങ്ങള എടുക്കുകയുയം നചയ.

4215-01-102-91―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം           സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -
ശുദജല വറിതരണയം   -   ഗ്രേപ്പോമതീണ         ജലവറിതരണയം    -    ജലനറിധറിയുനടെ  കതീഴെറിലുള്ള
ജലവറിതരണ പദതറികളുനടെ പൂര്തതീകരണയം ഘടയം   II
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മലപ്പുറയം ജറിലയറിനല മുനതീയൂര് ഗ്രേപ്പോമപഞപ്പോയതറിനല ബൃഹതട കുടെറിനവള്ള പദതറിയുനടെ

പൂര്തതീകരണതറിനുയം  ജലനറിധറി  രണപ്പോയംഘട  പദതറിയുനടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയുള്ള  ബറില്ലുകള

തതീര്പപ്പോക്കുനതറിനുയം  ഈ  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപട  എലപ്പോ  സ്കതീമുകളുനടെയുയം

പൂര്തതീകരണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  13.75   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട    ശറിപപ്പോര്ശ

നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2215-01-102-80―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം  -  ശുദജല  വറിതരണയം  -  ഗ്രേപ്പോമതീണ ജലവറിതരണ

പദതറി  -  നപപ്പോതുജന സഹപ്പോയപതപ്പോടുകൂടെറിയ ജലവറിതരണ പദതറിയട     സസ്ഥറിരത

ഉറപപ്പോക്കല്  .

ജലനറിധറി  ഒനയം  രണ്ടുയം  ഘടങ്ങളറിലൂനടെ  പൂര്തതീകരറിച്ചട  നപപ്പോതുജനങ്ങളക്കട

ലകമപ്പോററിയതുയം  2021-22-ല്  പവര്തനരഹറിതവമപ്പോയ  339  ഗുണപഭപ്പോക്തൃതല  കുടെറിനവള്ള

പദതറികളുനടെ  പുനനഃരുദപ്പോരണതറിനുയം  2020-21-ല്  ലക്ഷദമറിടറിരുന  പദതറികളുനടെ

പശഷറിക്കുന  പുനനഃരുദപ്പോരണ  പവര്തനങ്ങളുനടെ  പൂര്തതീകരണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  20  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട    ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

ജലപസപ്പോതസറിനല നവള്ളതറിനന്റെ അളവറിനട ആനുപപ്പോതറികമലപ്പോനത ജലനറിധറി മുപഖന

ധപ്പോരപ്പോളയം  കണക്ഷനുകള   നകപ്പോടുത്തുനകപ്പോണറിരുനപ്പോല്  അതട  ആ  സറിസനത  തനന

തകരപ്പോററിലപ്പോക്കുനമന  സമറിതറിയുനടെ  കനണതലറിനട  മറുപടെറിയപ്പോയറി  പഴെയകപ്പോലതട

കനണതറിയ  ജലപസപ്പോതസ്സുകളറില്  നറിനള്ള   ജലലഭദത,  വരളച്ചയുയം  കപ്പോലപ്പോവസ്ഥപ്പോ

വദതറിയപ്പോനവയംമൂലയം  കുറഞ്ഞുനകപ്പോണറിരറിക്കുനതറിനപ്പോല്  ജലപസപ്പോതസ്സുകള  പുനരുജതീവറിപറി

ക്കണനമനയം  അങ്ങനന  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയുനടെ  പപപ്പോജക്ടുകളറില്  നറിനയം  ജലനറിധറിയുനടെ

ഗുണപഭപ്പോകപ്പോക്കളക്കട  കൂടുതല്  ജലയം  ലഭദമപ്പോക്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമനയം  ജലവറിഭവവകുപട

അഡതീഷണല് ചതീഫട നസക്രടററി അററിയറിച.

ജലനറിധറിയുനടെ  നറിലവറിലുള്ള  പദതറികനള  സയംബനറിച്ച  കൃതദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട

തയപ്പോറപ്പോക്കണനമനയം  ആയതറിനപ്പോല്  നപ്പോളറിതുവനര  എതനയണയം  പരപ്പോജയനപട്ടുനവനതുയം

അതറിനുള്ള കപ്പോരണവയം ഇതരതറില് പരപ്പോജയനപട പദതറികള ഉനണങ്കറില് തനതട വര്ഷയം

ജലനറിധറിയ്ക്കു  ലഭറിച്ച  ഫണറില്  നറിനയം  അവ  പുനരുജതീവറിപറിക്കുനതറിനുപവണ  നടെപടെറി

സത്വതീകരറിക്കണനമനയം വറിതരണ ശയംഖല, അതുമപ്പോയറി ബനനപട കപ്പോരദങ്ങള എനറിവയപ്പോയറി
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ഒരു  സ്കതീയം  തയപ്പോറപ്പോക്കണനമനയം  നറിരവധറി  കുടുയംബങ്ങളക്കട  പപയപ്പോജനയം

ലഭറിക്കുനതരതറിലുള്ള  പഞപ്പോയതട  സ്കതീമുകള  ജലനറിധറിയുനടെ  സ്കതീമുകളറിപലയട

മപ്പോറ്റുനതറിനുപവണ നടെപടെറി സത്വതീകരറിക്കണനമനയം സമറിതറി നചയര്മപ്പോന് തുടെര്നട അററിയറിച.

ആദറിവപ്പോസറി  പകപ്പോളനറികളറില്  ജലവറിതരണതറിനപ്പോയുള്ള  പദതറികളുനടെനയലപ്പോയം
പധപ്പോന  പശയം  ആയതറിപലയപ്പോയറി  പവണറിവരുന  ലവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  അടെയ്ക്കുനതു
സയംബനറിച്ചപ്പോനണനതട  നറിരതീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി,  ആദറിവപ്പോസറി  പമഖലകളറില്  ജലനറിധറി
നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള  പദതറികളുനടെ  നറിലവറിനല  അവസ്ഥ  പരറിപശപ്പോധറിക്കണനമനയം
ലവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  അടെയപ്പോന്  നറിര്വപ്പോഹമറിലപ്പോതതറിനന്റെ  പപരറില്  ജലവറിതരണയം
തടെസനപടറിട്ടുനണങ്കറില്  ആയതട  ററിപപപ്പോര്ടട  നചയണനമനയം  ഇതു  സയംബനറിച്ചട
SCP/TSPഫണ്ടുകളറില്  നറിനയം  തുക  അടെയ്ക്കുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി  സത്വതീകരറിക്കണനമനയം
സമറിതറി  നറിര്പദശറിച.  കൂടെപ്പോനത  ജലനറിധറി  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപടട  വളനര  കുറച്ചട
പരപ്പോതറികള  ഉള്ള  ഒപനപ്പോ  രപണപ്പോ  ജറിലകള  നതരനഞടുതട  അവറിനടെയുള്ള  പശങ്ങള
നൂറുദറിന പരറിപപ്പോടെറിയറിലൂനടെ പരറിഹരറിക്കണനമനയം നചയര്മപ്പോന് നറിര്പദശറിച.

4215-01-102-98 (01)―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം  സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട    -
ശുദജല  വറിതരണയം    -    ഗ്രേപ്പോമതീണ   ജലവറിതരണയം    -    നബപ്പോര്ഡട
സഹപ്പോയമുള്ള ഗ്രേപ്പോമതീണ ജല വറിതരണ പദതറികള   .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നല്കുനതറിനുയം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന  23
പദതറികളുനടെയുയം  നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന  പദതറികളുനടെയുയം
പൂര്തതീകരണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  140.7931   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ   വകയറിരുതണനമനട    ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

2215-02-106-97―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം   -  മപ്പോലറിനദ നറിവപ്പോരണവയം ശുചതീകരണവയം
-    വപ്പോയു  -  ജല മലറിനതീകരണയം  തടെയല്    -    നദറി മലറിനതീകരണയം  തടെയുനതറിനുയം
എന്  .  ജറി  .  ടെറി  നറിര്പദശയം പപ്പോലറിക്കുനതറിനുള്ള അവപബപ്പോധയം  സൃഷ്ടറിക്കുനതറിനുമുള്ള
പവര്തറി  .

എലപ്പോ  ജറിലകളറിലുയം  മലറിനജല  സയംസ്കരണയം  നടെപറിലപ്പോക്കറി  നദറികനള
മപ്പോലറിനദമുകമപ്പോക്കുനതറിനുയം  നദറികളറിനല  ജലതറിനന്റെ  ഗുണനറിലവപ്പോരയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോയറി എലപ്പോ വറിദദപ്പോഭദപ്പോസ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളറിപലയ്ക്കുയം വപ്പോടര് കത്വപ്പോളറിററി നടെസട
കറിറട നല്കുനതറിനുയം നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോക്കറി വരുന 9 പദതറികളക്കുയം നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന  പദതറികളുനടെ   നറിര്വഹണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
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495  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

നദറികള  മപ്പോലറിനദമുകമപ്പോക്കുനതറിനട  പവണറിയുള്ള കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയ പവര്തനങ്ങള
വകുപട  സത്വതീകരറിക്കണനമനയം  രപ്പോതറികപ്പോലങ്ങളറില്  പപ്പോലങ്ങളറില്  നറിനട  നദറികളറിപലയട
അറവമപ്പോലറിനദയം  നറിപക്ഷപറിക്കുനതട  തടെയുനതറിനപ്പോയറി  എലപ്പോ  പറി.ഡബപ്യൂ.ഡറി.
പപ്പോലങ്ങളുനടെയുയം വശങ്ങളറില് നനറട സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതട സയംബനറിച്ച പറി.ഡബപ്യൂ. ഡറി.-യുമപ്പോയറി
സഹകരറിച്ചട  പഠനവയം  പബപ്പോധവല്ക്കരണവയം  നടെത്തുനതറിനുള്ള  നടെപടെറി
സത്വതീകരറിക്കണനമനയം സമറിതറി നറിര്പദശറിച.

2215-01-190-92―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം  -  ശുദജല  വറിതരണയം  -
നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം  മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയയം   -   പകരള വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിയുനടെ കതീഴെറില് നറിലവറിലുള്ള നകടറിടെങ്ങളുനടെ നവതീകരണയം  .

നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോക്കറിവരുന  99 പദതറികളക്കപ്പോയുയം  നടെപ്പു സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം
പതതീക്ഷറിക്കുന  പദതറികളക്കപ്പോയുയം  കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നകപ്പോടുത്തു  തതീര്ക്കുനതറിനുയം
പവണറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്  17.791  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ   വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

4215-01-800-88―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -
ശുദജല വറിതരണയം   -   മറട  നചലവകള   -   ജറിക്ക സഹകരണപതപ്പോടുള്ള പകരള
ശുദജല വറിതരണ പദതറി  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നല്കുനതറിനുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന
പുതറിയ പദതറികളുനടെ  നറിര്വഹണതറിനുമപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില്  22.9477  പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4215-02-190-99―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട   -   മലറിന
നറിവപ്പോരണവയം   ശുചതീകരണവയം   -      നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം മറ്റുമുള്ള വപ്പോയ്പകള
-    പകരള ജല അപതപ്പോററിററിയുനടെ മപ്പോലറിനദ സയംസ്കരണ   പദതറി  .

കുടെറിശറിക ബറില് തുക നകപ്പോടുത്തു തതീര്ക്കുനതറിനുയം നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോക്കറി വരുന 80
പദതറികളുനടെയുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന  പുതറിയ  പദതറികളുനടെയുയം
നറിര്വഹണതറിനുമപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  11.357  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 
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4215-01-101-97―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം       സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -    ശുദജല
വറിതരണയം    -    നഗര   ജലവറിതരണ  പദതറി  -    നഗര  ജലവറിതരണ  പദതറികളുനടെ
നമച്ചനപടുതല്   /  പുനരധറിവപ്പോസയം  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നല്കുനതറിനുയം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന  13
പദതറികളക്കപ്പോയുയം നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം പതതീക്ഷറിക്കുന പുതറിയ പദതറികളക്കപ്പോയുയം
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  166.3478   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച. 

4215-01-102-97―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -
ശുദജല  വറിതരണയം    -    ഗ്രേപ്പോമതീണ ജലവറിതരണയം  -    ഗ്രേപ്പോമതീണ ജലവറിതരണ
പദതറികള

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നല്കുനതറിനുയം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന  29
പദതറികളുനടെയുയം   നടെപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന  പദതറികളുനടെയുയം
പൂര്തതീകരണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  213.9008   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

4215-01-800-89―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -    ശുദജല
വറിതരണയം   -   മറട നചലവകള    -   ഉത്പപ്പോദനവയം വറിതരണവയം നമച്ചനപടുതല്  .  

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നല്കുനതറിനുയം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന  507
പദതറികളുനടെയുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന  പുതറിയ  പദതറികളുനടെയുയം
നറിര്വഹണതറിനുമപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  220.542   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

4215-01-101-96―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം  സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട   -   ശുദ
ജലവറിതരണയം  -  നഗരജലവറിതരണ പദതറി  -  അരുവറിക്കര പമ്പറിങട  പസഷനന്റെ
നവതീകരണയം  .

അരുവറിക്കര  പമ്പറിങട  പസഷനന്റെ  നവതീകരണ  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി   ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  2.6792  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച. 
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4215-01-800-91―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -

ശുദജല  വറിതരണയം    -    മറട   നചലവകള    -    മപ്പോനവപശഷറി   വറികസനവയം  ,

ഗപവഷണയം  ,   ഗുണനറിയനണയം  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നല്കുനതറിനുയം  ലപ്പോബുകളുനടെ  നവതീകരണതറിനുമപ്പോയറി   ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  1.0159  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം

/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ   വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച. 

4215-01-800-92―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -    ശുദജല

വറിതരണയം   -   മറ്റു നചലവകള    -  ജലസയംരക്ഷണവയം ഉറവറിടെയം നമച്ചനപടുതലുയം  .

കുടെറിശറിക  ബറില്  തുക  നല്കുനതറിനുയം  നറിലവറില്  നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന  42

പദതറികളുനടെയുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന  പുതറിയ  പദതറികളുനടെയുയം

നറിര്വഹണതറിനുമപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  1.9403   പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ

നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2215-01-190-87―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം  -  ശുദജല   വറിതരണയം  -

നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം   മറ്റുമുള്ള  സഹപ്പോയയം  -  സയംരയംഭക

വറിഭവ ആസൂതണ  സ്ഥപ്പോപന ശപ്പോകതീകരണവയം ഇ  -  ഗപവര്ണന്സയം  ,

ജറി  .   ഐ  .  എസട  .  ഉയം ഇന്ഫര്പമഷന് മപ്പോപനജ് നമന്റുയം  . 

പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി   പൂര്ണമപ്പോയുയം  പപപര്  രഹറിത  സയംവറിധപ്പോനതറിപലയട

മപ്പോറുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  ലപ്പോപ് പടെപ്പോപ്പുകള,  അനുബന  സപ്പോമഗ്രേറികള  എനറിവ  വപ്പോങ്ങുക,

പസപ്പോഫട നവയറുകള  വറികസറിപറിക്കുക,  നസര്വറുകള,  കമ്പപ്യൂടറുകള  എനറിവയുനടെ

അറകുറപണറികള നടെത്തുക എനറിവയപ്പോയറി   ഈ ശതീര്ഷകതറില്  11.1458  പകപ്പോടെറി രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ   വകയറിരുതണനമനട

ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

4215-01-102-92―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -

ശുദജല  വറിതരണയം    -    ഗ്രേപ്പോമതീണ ജലവറിതരണയം     -  ജല്  ജതീവന്  മറിഷന്

(  എന്  .  ആര്  .  ഡറി  .  ഡബപ്യൂ  .  പറി  .)  50%   പകന്ദ്ര വറിഹറിതയം  .      
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2024-ഓനടെ  പകരളതറിനല  എലപ്പോ  ഗ്രേപ്പോമതീണ  ഭവനങ്ങളറിലുയം  കുടെറിനവള്ള
കണക്ഷനുകള  ലഭദമപ്പോക്കുക  എന  ലക്ഷദപതപ്പോനടെ  വറിഭപ്പോവനയം  നചയ്തറിട്ടുള്ള  പകന്ദ്ര
സര്ക്കപ്പോരറിനന്റെ  പദതറിയപ്പോയ   ജല്  ജതീവന്  മറിഷന്  പദതറിയറില്  ഉളനപടുതറി   നടെപ്പു
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷയം  29.37  ലക്ഷയം പുതറിയ കുടെറിനവള്ള കണക്ഷനുകള നല്കുനതറിനപ്പോയറി
ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2809.18   പകപ്പോടെറി  രൂപ  സയംസ്ഥപ്പോന  വറിഹറിതമപ്പോയറി  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

രപ്പോമപുരയം  കുടെറിനവള്ള  പദതറിയുനടെ  നറിലവറിനല  സ്ഥറിതറിനയക്കുററിച്ചട  വദകമപ്പോക്കപ്പോന്
സമറിതറി ആവശദനപടതനുസരറിച്ചട നറിലവറില്  12  പഞപ്പോയത്തുകള ഉളനപടറിട്ടുള്ള ഡറി.  ഇ.  ആര്.
അവസപ്പോനഘടതറിലപ്പോനണനയം ആദദയം  9  പഞപ്പോയത്തുകനള ഉളനപടുതറി ഡറി.  പറി.  ആര്.
തയപ്പോറപ്പോക്കറിയപപപ്പോള പപ്പോലപ്പോ, ഈരപ്പോറ്റുപപട മുനറിസറിപപ്പോലറിററികള ഉളനപടുതറിയറിരുനനങ്കറിലുയം
നറിലവറില്  അവ  ഒഴെറിവപ്പോക്കറി  ജലനറിധറിയുനടെ  നപ്പോലട  പഞപ്പോയത്തുകള  കൂടെറി
ഉളനപടുതറിനകപ്പോണ്ടുള്ള ലഫനല് പപപ്പോപപപ്പോസല് തയപ്പോറപ്പോക്കുനനണനയം മലങ്കരഡപ്പോമറില്
നറിനയം 30 എയം. എല്. ഡറി. ജലയം ലഭദമപ്പോക്കപ്പോനമനട പറഞറിട്ടുനണങ്കറിലുയം 32 എയം.എല്.ഡറി.
ജലയം  ആവശദമപ്പോയതറിനപ്പോല്  അതറിനന്റെ  ഡറി.  ഇ.  ആര്.  തയപ്പോറപ്പോക്കുന  നടെപടെറികളുമപ്പോയറി
മുപനപ്പോട്ടുപപപ്പോകപ്പോന്  തതീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുനണനയം  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  &  മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് അററിയറിച. 

രപ്പോമപുരയം  കുടെറിനവള്ള  പദതറിയറില്  നറിലവറില്  കൂടുതല്  പഞപ്പോയത്തുകള
ഉളനപടറിട്ടുള്ളതറിനപ്പോല്  30  എയം.  എല്.  ഡറി.  ജലയം   എതപതപ്പോളയം  പഞപ്പോയത്തുകളറില്
എതറിക്കപ്പോന് കഴെറിയുയം എനതു സയംബനറിച്ച പഠനയം നടെതണനമനയം ജലയം എതറിക്കപ്പോന്
കഴെറിയപ്പോത  സ്ഥലങ്ങളറില്  പനരറിപടപ്പോ  അനലങ്കറില്  മറട  പസപ്പോതസ്സുകള  വഴെറിപയപ്പോ  ജലയം
എതറിക്കുനതറിനുപവണ നടെപടെറി സത്വതീകരറിക്കണനമനയം സമറിതറി നചയര്മപ്പോന് നറിര്പദശറിച.  

എറണപ്പോകുളയം  ജറിലയറില്  കുടെറിനവള്ളക്ഷപ്പോമയം  രൂക്ഷമപ്പോയ  ലവപറിന്  പപദശതട
എലപ്പോവര്ക്കുയം കുടെറിനവള്ളയം എതറിക്കുക എന ലക്ഷദപതപ്പോനടെ 2011-12-ല് ആരയംഭറിച്ച സമഗ്രേ
ലവപറിന്  കുടെറിനവള്ള  പദതറിയുനടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  നറിര്മപ്പോണമപ്പോരയംഭറിച്ച  മൂനട  ഓവര്  നഹഡട
ടെപ്പോങ്കുകള  ഒമ്പതട  വര്ഷമപ്പോയറിട്ടുയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിയറിടറിനലനട  നറിരതീക്ഷറിച്ച  സമറിതറി,
ഓവര്നഹഡട  ടെപ്പോങ്കറിനന്റെ  പണറി  എതയുയം  പവഗയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനുപവണ  നടെപടെറി
സത്വതീകരറിക്കണനമനട നറിര്പദശറിച.  

4215-01-800-90―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം   സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട    -
ശുദജല   വറിതരണയം    -    മറട   നചലവകള    -    പപതദക  സ്ഥപ്പോപനങ്ങള  /
സ്ഥലങ്ങളക്കുള്ള ശുദജല പദതറി  .   
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കുടെറിശറിക ബറില് തുക നകപ്പോടുത്തു തതീര്ക്കുനതറിനുയം  നറിലവറില് നടെപറിലപ്പോക്കറി  വരുന
ശബരറിമല, കപ്പോടപ്പോക്കടെ സറിവറില്പസഷന്, ആര്.സറി.സറി., ശതീ ചറിതപ്പോ ഇന്സറിറപ്യൂടട  തുടെങ്ങറിയ
10  കുടെറിനവള്ള  പദതറികളുനടെയുയം  നടെപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷയം  പതതീക്ഷറിക്കുന  പുതറിയ
പദതറികളുനടെയുയം  നറിര്വഹണതറിനുമപ്പോയറി   ഈ ശതീര്ഷകതറില്  3.6637   പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2215-01-190-99(19)-31―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം   -   ശുദജല വറിതരണയം   -
നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയയം  -  പകരള
ജല അപതപ്പോററിററിക്കുള്ള സഹപ്പോയധനയം  -  സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പളയം  .

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുനടെ കതീഴെറിലുള്ള കുടെറിനവള്ള പദതറികളുനടെ നടെതറിപറിനുയം
ജലവറിതരണ വറിഭപ്പോഗയം ജതീവനക്കപ്പോരുനടെ ശമ്പളയം,  നപന്ഷന്, നപന്ഷന് ആനുകൂലദങ്ങളപ്പോയ
DCRG,  കമപ്യൂപടഷന്,  മറട  എസപ്പോബറിഷ് നമന്റെട  നചലവകള  എനറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  735.9735  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച. 

2215-01-190-99(19)-36―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം    -    ശുദജല  വറിതരണയം    -
നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം  മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയയം    -    പകരള ജല
അപതപ്പോററിററിക്കുള്ള  സഹപ്പോയധനയം   -   സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം  .

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുനടെ കതീഴെറിലുള്ള കുടെറിനവള്ള പദതറികളുനടെ നടെതറിപറിനുയം
അടെറിയന്തര പപ്പോധപ്പോനദമുള്ള നചലവകളപ്പോയ ഓപപറഷന്  ആന്റെട  നമയറിന്റെനന്സട,   പലപ്പോണ
കളുനടെ തറിരറിച്ചടെവട,  ലവദദ്യുതറി ചപ്പോര്ജട എനറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി   ഈ ശതീര്ഷകതറില് 1413.7028
പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2215-02-190-99  (02)-31―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം    -    മപ്പോലറിനദ  നറിവപ്പോരണവയം
ശുചതീകരണവയം    -  നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ   സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം  മറ്റുമുള്ള
സഹപ്പോയയം    -    പകരള  ജല     അപതപ്പോററിററിയ്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയധനയം-
സഹപ്പോയധനയം   -  ശമ്പളയം. 

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുനടെ കതീഴെറിലുള്ള സത്വതീവപറജട പദതറികളുനടെ നടെതറിപറിനുയം
ഈ വറിഭപ്പോഗയം ജതീവനക്കപ്പോരുനടെ ശമ്പളയം, നപന്ഷന്, നപന്ഷന് ആനുകൂലദങ്ങളപ്പോയ DCRG,
കമപ്യൂപടഷന്,  മറട  എസപ്പോബറിഷ് നമന്റെട  നചലവകള  എനറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്
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10.716  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2215-02-190-99  (02)-36―ശുദജല  വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം    -    മപ്പോലറിനദ  നറിവപ്പോരണവയം
ശുചതീകരണവയം    -    നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ   സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം  മറ്റുമുള്ള
സഹപ്പോയയം    -    പകരള  ജല  അപതപ്പോററിററിയ്ക്കുള്ള  സഹപ്പോയധനയം    -
സഹപ്പോയധനയം   -   ശമ്പപളതരയം  .    

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുനടെ കതീഴെറിലുള്ള സത്വതീവപറജട പദതറികളുനടെ നടെതറിപറിനുയം
ഇതുമപ്പോയറി  ബനനപട  അടെറിയന്തര  പപ്പോധപ്പോനദമുള്ള  നചലവകളപ്പോയ  ഓപപറഷന്  ആന്റെട
നമയറിന്റെനന്സട,  പലപ്പോണകളുനടെ  തറിരറിച്ചടെവട,  ലവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  എനറിവയ്ക്കുമപ്പോയറി   ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  38.953  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.  

2215 -01-190-96―ശുദജല വറിതരണവയം ശുചതീകരണവയം   -  ശുദജല വറിതരണയം   -   നപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സ്ഥപ്പോപനങ്ങളക്കുയം മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയയം   -    കുപറിനവള്ളയം നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട  . 

അരുവറിക്കരയറിനല  കുപറിനവള്ള  ഉത്പപ്പോദന  യൂണറിററിനന്റെ  ഇതുവനരയുള്ള
പവ വൃതറികളുനടെ തുക പൂര്ണമപ്പോയറി നകപ്പോടുതട തതീര്ക്കുനതറിനപ്പോയറി  5.7805  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം
നപരുവണപ്പോമൂഴെറി പകന്ദ്രതീകരറിചള്ള കുപറിനവള്ളയം നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട ആരയംഭറിക്കുനതറിനപ്പോയറി
25  പകപ്പോടെറി രൂപയുയം ഉളനപനടെ ഈ ശതീര്ഷകതറില്  30.7805  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട   ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.  

2702-01-800-94-34-3―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം   -   ഉപരറിതലജലയം   -   മറട  നചലവകള  -   നചറുകറിടെ
ജലപസചന പദതറികളുനടെ സയംരക്ഷണയം   -   മറ്റു നചലവകള   -   മററിനയം    

നചറുകറിടെ  ജലപസചന  പദതറികളുനടെ  സഗമമപ്പോയ  പവര്തനതറിനട  പവണറിയുള്ള
അറകുറപണറികളക്കപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  8.75  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2702-03-101-98 (03)―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  -  സയംരക്ഷണപണറികള  -  വപ്പോടര്  ടെപ്പോങ്കുകള  -
സയംരക്ഷണപണറികള  -   മറ്റു           നചലവകള  നവള്ളനപപ്പോക്കനപ്പോശയം
മൂലമുള്ള അറകുറപണറികള  .

പകൃതറി  ദുരന്തങ്ങളമൂലയം  ജലപസചന  നറിര്മറിതറികളക്കുണപ്പോകുന  പകടുപപ്പോടുകള
പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  14  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
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ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

2702-80-005-99-34―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം   -   ജനറല്  -  അപനത്വഷണയം    -   നചറുകറിടെ ജലപസചന
പണറികനളപററിയുള്ള   വറിശദമപ്പോയ  അപനത്വഷണവയം  സയംപയപ്പോജറിത
പദതറികള തയപ്പോറപ്പോക്കലുയം   -   മറ്റു നചലവകള  .

നചറുകറിടെ  ജലപസചന  പവര്തനങ്ങളറില്  പരദപവഷണയം  നടെത്തുനതറിനുയം  വറിശദ
മപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുനതറിനുയം  പുതറിയ  പദതറികളുനടെനറിര്വഹണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  1.5 പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോ
ഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന് സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.  

2702-80-052-99―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം    -    ജനറല്  -  യനങ്ങളുയം  ഉപകരണങ്ങളുയം    -    നചറുകറിടെ
ജലപസചനതറിനു പവണറിയുള്ള യപനപ്പോപകരണങ്ങള  .   

നചറുകറിടെ  ജലപസചനതറിനപ്പോയറി  പുതറിയ  യനസപ്പോമഗ്രേറികള  വപ്പോങ്ങുനതറിനുയം
പഴെയവയുനടെ അറകുറപണറികളക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില് 2 പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

4702-00-101-99―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധന  നച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  നചറുകറിടെ ജലപസചന പജപ്പോലറികള  .

കപ്പോര്ഷറിക  ജലപസചന  സഗൗകരദയം  നമച്ചനപടുത്തുനതറിനുള്ള  നറിര്മപ്പോണ
പവര്തനങ്ങള നടെത്തുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-97―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധന നച്ചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -  ലറിഫട
ഇററിപഗഷന്    (  ജറിലപ്പോ പദതറി  ).

നപ്പോണദവറിളകളക്കട പപ്പോധപ്പോനദയം നല്കുനതറിനപ്പോയറി ലറിഫട ഇററിപഗഷന് സ്കതീമറിനട ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  20.27  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ   വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-93―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -  ഉപരറിതലജലയം    -  നചറുകറിടെ
ജലപസചന  പജപ്പോലറികള  -   നബപ്പോര്ഡട സഹപ്പോയപതപ്പോനടെയുള്ള  പദതറി  .



32

നചറുകറിടെ  ജലപസചനവമപ്പോയറി  ബനനപടട  നബപ്പോര്ഡട  സഹപ്പോയമുള്ള    കപ്പോസട  I
പവൃതറികള  ഏനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില് 13  പകപ്പോടെറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-90―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -  ലറിഫട
ഇററിപഗഷന്  പദതറികള നവതീകരറിക്കല്  .

ലറിഫട  ഇററിപഗഷന്  പദതറികളുനടെ  നവതീകരണവമപ്പോയറി  ബനനപട  പുതറിയ
പവൃതറികള  ഏനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  5  പകപ്പോടെറി  രൂപ
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-89―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട  -   ഉപരറിതല ജലയം   -  മലബപ്പോര്
ജലപസചന   പപ്പോപക്കജട    (  മറിര്പപ്പോ  )-    നറഗുപലററുകളുനടെയുയം  ലറിഫട  ഇററിപഗഷന്
പദതറിയുനടെയുയം പുനരുദപ്പോരണയം  .

മലബപ്പോര്  ജലപസചന  പപ്പോപക്കജമപ്പോയറി  ബനനപടട  നറിലവറിലുള്ള  സ്കതീമുകളുനടെ
പുനരുദപ്പോരണതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  1  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-87―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം    -
കുളങ്ങളുനടെ നവതീകരണയം

ഹരറിതപകരളയം  മപ്പോസര്  പ്ലേപ്പോനറില്  ഉളനപടുതറിയറിടറിലപ്പോത  കുളങ്ങളുനടെ
നവതീകരണതറിനുയം  പുനരുദപ്പോരണതറിനുമപ്പോയറി    ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  7  പകപ്പോടെറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-84―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം    -
മുന്ഗണന പവൃതറികള

നറിലവറിലുള്ള  ജലപസചന  നറിര്മറിതറികളുനടെ  അറകുറപണറികളക്കപ്പോയറി  ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/
ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി
തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-82―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധന നച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം   -   നചറുകറിടെ
ജലപസചനയം   -   കപ്പോസട   II.
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50  നഹകര്  വനരയുള്ള  പപദശതട  ജലപസചന  സഗൗകരദയം  കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയറി

ലഭദമപ്പോക്കുനതറിന ജപവണറി  സ്ട്രേക്ചറുകളുനടെ  നറിര്മപ്പോണതറിനുയം  പുനരുദപ്പോരണതറിനുമപ്പോയറി

ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-80―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം    -

നചറുകറിടെ   ജലപസചന  വറിഭപ്പോഗയം  മുപഖനയുള്ള  തലയപ്പോര്  കനപ്പോലറിനട  ഇടെതട

വലതട പപ്പോര്ശത്വങ്ങളുനടെ  നവതീകരണയം  .

തലയപ്പോര്  കനപ്പോലറിനന്റെ  ഇടെതട  വലതട  പപ്പോര്ശത്വങ്ങളുനടെ  നവതീകരണ  പവൃതറികള

ഏനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-79―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം    -

നചക്കട ഡപ്പോമുകളുയം നറഗുപലററുകളുയം  .

ജലപസചന സഗൗകരദയം ലഭദമലപ്പോത പപദശങ്ങളറില് ജലലഭദത ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനട

പുതറിയ  നചക്കടഡപ്പോമുകളുനടെയുയം  നറഗുപലററുകളുനടെയുയം  നറിര്മപ്പോണതറിനപ്പോയറി  ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  10  പകപ്പോടെറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ

വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-77―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം    -

കപ്പോപവരറി  പബസറിനറിനല നചറുകറിടെ ജലപസചന  പദതറികള  .

കപ്പോപവരറി  പബസറിനറിനല നചറുകറിടെ  ജലപസചന പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപട പുതറിയ

പവൃതറികള ഏനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി  ഈ ശതീര്ഷകതറില്  7  പകപ്പോടെറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ധനപുന:വറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ

നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-76―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം

-  പപ്പോമ്പപ്പോര്  പബസറിനറിനല  ജലവറിഭവങ്ങളുനടെ കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയ ഉപപയപ്പോഗതറി

നപ്പോയുള്ള ലമപക്രപ്പോ ഇററിപഗഷന് പദതറികള  .
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പപ്പോമ്പപ്പോര് പബസറിനറിനല ജലവറിഭവങ്ങളുനടെ കപ്പോരദക്ഷമമപ്പോയ ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയുള്ള ലമപക്രപ്പോ
ഇററിപഗഷന്  പദതറികളുമപ്പോയറി  ബനനപട  പുതറിയ  പവൃതറികള  ഏനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി    ഈ
ശതീര്ഷകതറില്  2   പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ
വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-73 ―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം   -  ലറിഫട
ഇററിപഗഷന്  പദതറികളുനടെ പുനനഃസ്ഥപ്പോപനയം  .

തുടെര്ച്ചയപ്പോയ  നവള്ളനപപ്പോക്കവയം  മഴെനക്കടുതറിയുയം  മൂലയം  പമ്പട  ഹഗൗസകളക്കുയം  അനുബന
ഉപകരണങ്ങളക്കുയം ഉണപ്പോകുന നപ്പോശനഷ്ടയം പരറിഹരറിക്കുനതറിനുയം  കൂടുതല് പപദശതട  കപ്പോര്ഷറിക
ആവശദങ്ങളക്കട  പവണറിയുള്ള  ജലലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതറിനപ്പോയുള്ള  ലതീഡറിയംഗട  ചപ്പോനലറിനന്റെ
നറിര്മപ്പോണതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  6  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-71―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട  -   ഉപരറിതലജലയം -  ഭവപ്പോനറി
തടെയം  -    അടപപ്പോടെറിയറില് നചക്കട ഡപ്പോമുകള  . 

അടപപ്പോടെറിയറില്   നചക്കടഡപ്പോമുകളുനടെ  നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബനനപട  പുതറിയ
പവൃതറികള ഏനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി     ഈ ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-66―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  നചറുകറിടെ              ജലപസചന പജപ്പോലറികള   -   ഹരറിതപകരളയം പദതറികള  .

ഹരറിതപകരളയം  മപ്പോസര്  പ്ലേപ്പോനറില്  ഉളനപട  ജലപസപ്പോതസ്സുകളുനടെ  നവതീകരണ
പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച. 

4702-00-101-65―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധന  നച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം
-  നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  കപ്പോസട   II-   ഹരറിതപകരളയം  പദതറികള  .

ഹരറിതപകരളയം  മപ്പോസര്  പ്ലേപ്പോനറില്  ഉളനപട  ജലപസപ്പോതസ്സുകളുനടെ  പുനരുജതീവനയം
ഉളനപനടെയുള്ള പുനരുദപ്പോരണ പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി ഈ ശതീര്ഷകതറില് 4 പകപ്പോടെറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ   വകയറിരുതണനമനട
ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.
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4702-00-101-64―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം

-  ടെപ്പോങ്കുകളുനടെയുയം   കുളങ്ങളുനടെയുയം നവതീകരണയം    -    പപദശറിക ജലപസപ്പോതസ്സുകളുനടെ

സയംരക്ഷണയം  .

പപ്പോപദശറിക  ജലപസപ്പോതസ്സുകളുനടെ  സയംരക്ഷണവമപ്പോയറി  ബനനപട  പവര്തനങ്ങളക്കപ്പോയറി

ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ

വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-63―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച മൂലധനനച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലയം

-  ടെപ്പോങ്കുകളുനടെയുയം    കുളങ്ങളുനടെയുയം നവതീകരണയം    -    പപ്പോഥമറിക ജലപസപ്പോതസ്സുകളുനടെ

സയംരക്ഷണയം  -   ഹരറിതപകരളയം പദതറികള  .

ഹരറിതപകരളയം  മപ്പോസര് പ്ലേപ്പോനറില് ഉളനപട  കുളങ്ങളുനടെ  നവതീകരണതറിനപ്പോയറി   ഈ

ശതീര്ഷകതറില്  2  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

4702-00-101-61―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -  ഉപരറിതലജലയം    -  നചറുകറിടെ

ജലപസചന      പദതറികള  -  നബപ്പോര്ഡട ആര്  .  ഐ  .  ഡറി  .   എഫട  .   സഹപ്പോയയം  .

നചറുകറിടെ ജലപസചനവമപ്പോയറി ബനനപട പുതറിയ പവൃതറികള ഏനറടുക്കുനതറിനപ്പോയറി

ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  1.49  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുന:വറിനറിപയപ്പോഗയം

/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ  നചയപ്പോന്   സമറിതറി

തതീരുമപ്പോനറിച.

2702-02-005-99―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  -  ഭൂഗര്ഭജലയം  -  അപനത്വഷണയം  -  ഭൂഗര്ഭജലതറിനുള്ള

അപനത്വഷണവയം വറികസനവയം  .

നറിലവറിലുള്ള കുഴെല്കറിണര് നറിര്മപ്പോണ യനങ്ങള നചററിയ വഴെറികളറിലൂനടെ സഞരറിച്ചട

കുഴെല്കറിണര്  നറിര്മപ്പോണയം  നടെത്തുനതറിനനുപയപ്പോജദമലപ്പോതറിനപ്പോല്  പസ്തുത

ആവശദതറിനപ്പോയറി  3  നചററിയ കുഴെല്കറിണര് നറിര്മപ്പോണ ററിഗ്ഗുകള വപ്പോങ്ങുനതറിപലക്കപ്പോയറി

ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  3.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /

ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ വകയറിരുതണനമനട ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.



36

2702-02-103-99―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  -  ഭൂഗര്ഭജലയം  -  കുഴെല്ക്കറിണറുകള  -  ഭൂഗര്ഭ  ജലപ്പോധറിഷറിത
കുടെറിനവള്ള പദതറി  .

ജലക്ഷപ്പോമമുള്ള  പപദശങ്ങളറില്  മറികച്ച  ജലപസപ്പോതസ്സുകള  നറിര്മറിച്ചട  കുടെറിനവള്ള
ലഭദത  ഉറപപ്പോക്കുകനയന  ലക്ഷദപതപ്പോനടെ  80  നചറുകറിടെ  കുടെറിനവള്ള  പദതറികളുനടെ
പുനരുദപ്പോരണ പവര്തനങ്ങളക്കുയം 500 കുഴെല്കറിണര് ലകപമ്പുകളുനടെ അറകുറപണറികള
നടെത്തുനതറിനുമപ്പോയറി  ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  50  ലക്ഷയം  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ
നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

4702- 00- 102- 94 (01)―നചറുകറിടെ ജലപസചനയം സയംബനറിച്ച  മൂലധനനച്ചലവട  -   ഭൂഗര്ഭജലയം   - 
ഭൂഗര്ഭ  ജലപ്പോധറിഷറിത കുടെറിനവള്ള പദതറി  -   മരപ്പോമത്തുകള  .

കുടെറിനവള്ള  ലഭദത  പൂര്ണമപ്പോപയപ്പോ  ഭപ്പോഗറികമപ്പോപയപ്പോ  ഇലപ്പോത  സ്ഥലങ്ങളറില്  കുഴെല്
കറിണറുകള  നറിര്മറിച്ചട ജലവറിതരണയം നടെത്തുനതറിനട 80 നചറുകറിടെ കുടെറിനവള്ള പദതറികളക്കുയം 155
പബപ്പോര്നവല്/ടെപ്യൂബ് നവല്  നറിര്മപ്പോണതറിനുയം  90  ലകപമ്പട  പദതറി  തുടെങ്ങറിയവ
നടെപറിലപ്പോക്കുനതറിനുമപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  1.5  പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം  /ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട  ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്
സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

കുഴെല്ക്കറിണറുകളുനടെ  നറിര്മപ്പോണയം  മൂലയം  ഭൂഗര്ഭജല  വറിതപ്പോനതറില്  വലറിയ
വദതദപ്പോസമുണപ്പോയറിനക്കപ്പോണറിരറിക്കുകയപ്പോനണനട  സമറി തറി  അഭറിപപ്പോയനപട്ടു.   കുഴെല്ക്കറിണര്
നറിര്മറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  ററിഗ്ഗുകള  വകുപറിനന്റെ  ലകവശമറിലപ്പോതതറിനപ്പോലപ്പോപണപ്പോ
അനദസയംസ്ഥപ്പോനത്തു  നറിനള്ള  ഏജന്സറികനള  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട   പസ്തുത  പവൃതറി
നചയറിക്കുനനതനള്ള സമറിതറിയുനടെ പചപ്പോദദതറിനട മറുപടെറിയപ്പോയറി  2012-നല സപതീയംപകപ്പോടെതറി
വറിധറിയുനടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  പുതറിയ  ററിഗ്ഗുകളനക്കലപ്പോയം  രജറിപസ്ട്രേഷന്  പവണനമന
നറിയമതറിനന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നടെപടെറികള  ആരയംഭറിചനവനയം  എനപ്പോല്
അതു  സയംബനറിച്ച  ഗവണ്നമന്റെട  ഉതരവറില്  ഏനതങ്കറിലുനമപ്പോരു ററിഗട  അനധറികൃമപ്പോയറി
പവര്തറിക്കുന എനട  കനണതറിയപ്പോല് അവര്ക്കട  പറിഴെ  ഏര്നപടുതപ്പോന് ലതീഗല് സപപപ്പോര്ടട
ഇലപ്പോതതുനകപ്പോണട പസ്തുത ഉതരവട പരറിഷ്ക്കരറിക്കണനമനട അപതപ്പോററിററിയറില് തതീരുമപ്പോനമപ്പോയതറിനന്റെ
അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് പസ്തുത നപപ്പോപപപ്പോസല് ഇപപപ്പോള സര്ക്കപ്പോരറിനന്റെ പരറിഗണനയറിലപ്പോനണനയം
പുതറിയ ഗവണ്നമന്റെട ഓര്ഡര് ഇറക്കറിയപ്പോല് മപ്പോതപമ ഒരു ജറിലയറിനല ഓഫതീസര് അനലങ്കറില്
ഡയറകര്ക്കട  രജറിപസ്ട്രേഷന്  നല്കുവപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളുനവനയം  ഗ്രേഗൗണട  വപ്പോടര്
ഡറിപപ്പോര്ടടനമന്റെറിനല സൂപണറിയംഗട ലഹപഡ്രപ്പോളജറിസട സമറിതറിനയ അററിയറിച.

2012-ല് സപതീയം പകപ്പോടെതറി വറിധറി വനറിട്ടുയം ററിഗ്ഗുകനള സയംബനറിക്കുന രജറിപസ്ട്രേഷന്
നറിയമയം   പുനനഃപരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോന് വകുപട  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോതതറില് അതൃപ്തറി  പരഖനപടുതറിയ
സമറിതറി,  ഇതരസയംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറില് നറിനള്ള ററിഗ്ഗുകള ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട ഇവറിനടെ കുഴെല്ക്കറിണര്
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നറിര്മപ്പോണയം  നടെത്തുനതട  പകരളതറില്  ഇതരയം  പവൃതറി  നചയ്യുന  ഏജന്സറികനള
സപ്പോരമപ്പോയറി  ബപ്പോധറിക്കുനമനതറിനപ്പോല്  ഇതറിനുപവണറി  എന്തട  നചയപ്പോന്  കഴെറിയുനമനട
അപനത്വഷറിക്കണനമനയം  പസജത  ഗവണ്നമന്റെട  ഉതരവട   പുനനഃപരറിപശപ്പോധറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
നടെപടെറി സത്വതീകരറിക്കണനമനയം ആയതട സമറിതറിനയ അററിയറിക്കണനമനയം നറിര്പദശറിച.

2702-01-800-88-33―നചറുകറിടെ  ജലപസചനയം  -  ഉപരറിതലജലയം  -  മറട  നചലവകള  -  പമ്പട  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട

പുഞകൃഷറിക്കട നവള്ളയം വററിക്കുനതറിനുള്ള സബ്സറിഡറി  -  സബ്സറിഡറികള  .

തറിരുവന്തപുരയം, ആലപ്പുഴെ, പകപ്പോടയയം, തൃശ്ശൂര് ജറിലകളറിനല പുഞകൃഷറിക്കട പവണറി പമ്പട

ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  നവള്ളയം  വററിക്കുനതറിനുള്ള  സബ്സറിഡറിയപ്പോയറി   ഈ  ശതീര്ഷകതറില്  10

പകപ്പോടെറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗയം/ഉപധനപ്പോഭദര്ത്ഥനയറിലൂനടെ  വകയറിരുതണനമനട

ശറിപപ്പോര്ശ നചയപ്പോന്  സമറിതറി തതീരുമപ്പോനറിച.

ലവകുപനരയം  6.00-നട പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ്ഞു. 

     3.               5-7-2021-  നല പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട 

ജലവറിഭവയം സയംബനറിച്ച സബ് ജകട കമറിററി III, 2021 ജൂലല മപ്പോസയം 5-ാം തതീയതറി

തറിങ്കളപ്പോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  2.30-നട  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിനല  '5 ഡറി'  സപമളനഹപ്പോളറില്

സമറിതറി  നചയര്മപ്പോന്  ബഹ.  ജലവറിഭവ  വകുപ്പുമനറി   ശതീ.  പറപ്പോഷറി  അഗസറിനന്റെ

അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചര്ന.   പസജത  പയപ്പോഗതറില്  തപ്പോനഴെപറയുന  അയംഗങ്ങള

സനറിഹറിതരപ്പോയറിരുന.  

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള :

1.  ശതീ. നക.ബറി.ഗപണഷട കുമപ്പോര്,  എയം.എല്.എ.

2.  ശതീ. സറി.ആര്. മപഹഷട  ''

3.  ശതീ.  പറി. മമറിക്കുടറി  ''

4.  ശതീ. മപ്പോണറി സറി. കപ്പോപന്  ''

5.  ശതീ. നക.നജ. മപ്പോകട സറി  ''

6.  ശതീ. എച്ചട. സലപ്പോയം  ''

7.  ശതീ. ടെറി. സറിദറിഖട  ''
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   ഗൂഗറിള മതീറട മുപഖന പനങ്കടുത അയംഗങ്ങള :

1.  ശതീ. ജറി.എസട. ജയലപ്പോല്,  എയം. എല്. എ.  

2.  ശതീ. നക.പറി.എ. മജതീദട     ''    

നറിയമസഭപ്പോ നസക്രപടററിയറട :

1. ശതീമതറി  രജനറി വറി.ആര്., പജപ്പോയറിന്റെട നസക്രടററി

2. ശതീമതറി  ഷതീബപ്പോ വര്ഗതീസട, നഡപപ്യൂടറി നസക്രടററി

3. ശതീമതറി  അമ്പറിളറി പറി., അണര് നസക്രടററി

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് :

1. ശതീമതറി മറിനറി എയം., അഡതീഷണല് നസക്രടററി, ജലവറിഭവ വകുപട

2. ശതീ. നവങ്കപടെശപതറി എസട., മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

3. ശതീ. അനു എസട. നപ്പോയര്, അസറിസന്റെട കമതീഷണര്, റവനപ്യൂ വകുപട.

4. ശതീ. ജറി. ശതീകുമപ്പോര്, നടെകറിക്കല് നമമ്പര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി.

5. ശതീ. അലകട വര്ഗതീസട, ചതീഫട എഞറിനതീയര് ( ഇററിപഗഷന് & അഡറിനറിപസ്ട്രേഷന്),

ജലപസചന വകുപട. 

6. ശതീ. ശദപ്പോയം പഗപ്പോപപ്പോല്, ചതീഫട എ ഞറിനതീയര്,  ഇന്ലപ്പോന്ഡട നപ്പോവറിപഗഷന് &

    കുടനപ്പോടെട പപ്പോപക്കജട, ആലപ്പുഴെ. 

7. ശതീ.  എസട.  ഹപ്പോരറിസട,  ഡയറകര്  (നടെകറിക്കല്  ആന്ഡട  ഓപപറഷന്സട),  

നക.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസട.എ. 

8. ശതീ.  സപരഷട  കുമപ്പോര്.  പറി.ആര്.,  ഡയറകര്  (ഫറിനപ്പോന്സട)  ഇന്  -ചപ്പോര്ജട,  

നക.ആര്.ഡബപ്യൂ.എസട.എ. 

9. ശതീ.  ബറിപനപ്പോയട  പടെപ്പോമറി  പജപ്പോര്ജട,  സൂപണറിയംഗട  എ ഞറിനതീയര്  പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട  

സര്ക്കറിള, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

10.ശതീ.  സലതീല് എച്ചട.,  ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്,  ഇററിപഗഷന് ഡറിലസന് ആന്റെട  

ററിസര്ച്ചട പബപ്പോര്ഡട.
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 11. ശതീ. വറി.ആര്. അനറില് കുമപ്പോര്, സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്,  റവനപ്യൂ

വകുപട. 

12 ശതീമതറി  ഷതീബ ജറി.  ആര്.,  സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട  ഓഫതീസര്,   O/o  ചതീഫട   

എഞറിനതീയര്  (പപപ്പോജകട -II),  ജലപസചന വകുപട. 

13 ശതീ.  എസട.രപ്പോജ,  സതീനറിയര്  ഫറിനപ്പോന് സട  ഓഫതീസര്,  ഇററിപഗഷന്  ആന്റെട  

അഡറിനറിപസ്ട്രേഷന്. 

ഓണ്ലലന് സയംവറിധപ്പോനയം വഴെറി പനങ്കടുത ഉപദദപ്പോഗസ്ഥ  :

ശതീമതറി എസട. ലതീനപ്പോകുമപ്പോരറി, ചതീഫട എഞറിനതീയര്, പപപ്പോജകടസട & 

          ഓപപറഷന്സട,  പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

സമറിതറി,  2020-21 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ

നടെപടെറി  പതറികകള,  2021-22  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷനത  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ

സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ  കരടെട,  2020-21 സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷനത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച അഞപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള

ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ കരടെട, 2020 ഏപറില് 1 മുതല് 2021 മപ്പോര്ച്ചട 31 വനരയുള്ള

പതീരറിപയപ്പോഡറിക്കല്  ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ  കരടെട  എനറിവ  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  തപ്പോനഴെപറയുന

തതീരുമപ്പോനങ്ങള ലകനക്കപ്പോള്ളുകയുയം നചയ. 

1.  2020-21-  നല  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട

ററിപപപ്പോര്ടറിനല ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പതറികകള  .

(ഫയല് നമ്പര് 1575/സബട.സറി.എ 1/2020/നറി.നസ.)

2020-21-നല  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട

ററിപപപ്പോര്ടറിനല 1 മുതല്  102 വനരയുള്ള ശറിപപ്പോര്ശകളറിപന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ

നടെപടെറി പതറികകള സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം നചയ.

ഭൂഗര്ഭ  ജലവറിതപ്പോനയം  ഉയര്ത്തുവപ്പോനുയം  പളയകപ്പോലനത  നവള്ളനപപ്പോക്കയം

തടെയുവപ്പോനുയം  തടെയണകള  സഹപ്പോയകരമപ്പോനണന  നതീരറിക്ഷറിച്ച  സമറിതറി,

വപ്പോണറിയയംകുളനത  മപ്പോനനര്  തടെയണയുനടെ   അശപ്പോസതീയമപ്പോയ  നറിര്മപ്പോണയം

പരറിപശപ്പോധറിച്ചട   അപപ്പോകതകള പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ നടെപടെറി  സത്വതീകരറിക്കണനമനട

നറിര്പദശറിച.  
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 നതീലൂര്  കുടെറിനവള്ള  പദതറിയ്ക്കുപവണറി  ഈ  വര്ഷയം  പുതറിയ  നപപ്പോപപപ്പോസല്
സമര്പറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോ എന സമറിതറിയുനടെ  പചപ്പോദദതറിനു മറുപടെറിയപ്പോയറി ഏകപദശയം 588 പകപ്പോടെറി
രൂപ കണക്കപ്പോക്കറിയറിട്ടുള്ള നതീലൂര് കുടെറിനവള്ള പദതറിയുനടെ ഡതീനറയറില്ഡട എഞറിനതീയററിയംഗട
ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുനണനയം ഈ വര്ഷയം   ജല്ജതീവന്    മറിഷനറില്   ഉളനപടുതറി
നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോനുപദശറിക്കുന  പസ്തുത   പദതറിയറില്  12  പഞപ്പോയത്തുകനള
ഉളനപടുതറിയറിട്ടുനണനയം വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി നടെകറിക്കല് നമമ്പര് അററിയറിച.  ഇപകപ്പോരയം
ഇതയുയം  പഞപ്പോയത്തുകനള  പസ്തുത  പദതറിയറില്  ഉളനപടുത്തുനതട  പസപ്പോതസറിനല
ജലലഭദതനയ അടെറിസ്ഥപ്പോനനപടുതറിയപ്പോയറിരറിക്കണനമനട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയനപട്ടു.

നകപ്പോലയം  ജറിലയറിനല  10  പഞപ്പോയത്തുകളറില്  പഴെയ  ലപപ്പുകള  മപ്പോററി  പുതറിയവ
സ്ഥപ്പോപറിക്കുനതറിനട കറിഫ്ബറിയറില് നറിനയം 11 പകപ്പോടെറി രൂപ അനുവദറിനച്ചങ്കറിലുയം നപ്പോളറിതുവനര
പണറി  പുര്തറിയപ്പോക്കറിയറിടറിനലന  പരപ്പോതറി  പരറിപശപ്പോധറിക്കണനമനട  സമറിതറി  നറിര്പദശറിച.
പവനല്ക്കപ്പോലമപ്പോകുപമ്പപ്പോള മപ്പോതയം അറകുറപണറി നടെത്തുകയുയം പറിനതീടെതട ഉപപക്ഷറിക്കുകയുയം
നചയ്യുന  രതീതറി  പറിന്തുടെരുനതറിനപ്പോലപ്പോണട  ഒരു  സതീസണ്  കഴെറിഞട  അടുത  സതീസണ്
തുടെങ്ങുപമ്പപ്പോള  ഹപ്പോന്റെട  പമ്പുകള  പലതറിനന്റെയുയം  നപ ഡല്  ഒടെറിഞ്ഞുപപപ്പോകുന  അവസ്ഥ
വരുനനതനയം  കുഴെല്ക്കറിണറുകള  പുനരുജതീവറിപറിച്ചട  അതറില്  പമപ്പോപടപ്പോര്  സ്ഥപ്പോപറിച്ചട
കുടെറിനവള്ള  വറിതരണയം  നടെത്തുന  രതീതറിയറിലുള്ള  പദതറികള  പപപ്പോതപ്പോഹറിപറിപക്കണതപ്പോനണനയം
ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ  കൂഴെല്ക്കറിണറുകനള  മഴെനവള്ളനക്കപ്പോയറിലൂനടെ  പുനരുജതീവറിപറിക്കപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുനമനയം സമറിതറി അഭറിപപ്പോയനപട്ടു.

തപ്പോല്ക്കപ്പോലറിക  പമ്പട  ഓപപററര്മപ്പോനര  പറിന്വലറിച്ചട  പമ്പറിയംഗട  മുഴുവന്   ഓപടപ്പോമപ്പോററികട
സറിസതറിപലയ്ക്കുട   മപ്പോററിയപപപ്പോഴുണപ്പോയ  അപപ്പോകതകള  പരറിഹരറിക്കുനതറിനപ്പോയറി  ലപലറട
പപപ്പോജക്ടുകളുനടെ  സ്ഥറിതറി  വറിലയറിരുതറിയതറിനു  പശഷയം  ഇക്കപ്പോരദതറില്  ആവശദമപ്പോയ
നടെപടെറി സത്വതീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോനണനട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയനപട്ടു.

ഓപടപ്പോമപ്പോററികട നമഷറിന് മുപഖന വപ്പോല്വട ഓപപറഷന്  നടെത്തുപമ്പപ്പോള നവള്ളതറിനന്റെ
അളവറിനട  ആനുപപ്പോതറികമപ്പോയ  മപ്പോറയം  വരുത്തുവപ്പോന്  പസ്തുത  നമഷതീനുകളക്കു
സപ്പോധറിക്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  എലപ്പോയറിടെത്തുയം  കൃതദമപ്പോയറി  നവള്ളനമത്തുനറില  എന  കപ്പോരദയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കണനമന  സമറിതറി  നചയര്മപ്പോനന്റെ  നറിര്പദശതറിനു  മറുപടെറിയപ്പോയറി  അക്കപ്പോരദയം
പരറിപശപ്പോധറിക്കുനതപ്പോനണനട പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറക്ട്രര് സമറിതറിനയ
അററിയറിച. 

തുടെര്നട  പതപ്പോടപള്ളറി  സതീല്പവയുനടെ  നറിലവറിനല  അവസ്ഥനയ  കുററിച്ചട  സമറിതറി

ആരപ്പോഞ്ഞു.   പതപ്പോടപള്ളറി  സതീല്പവയുനടെ  ഷടററിനന്റെ  നമയറിന്റെനന്സറിനപ്പോയറി  നടെണര്

വറിളറിച്ചറിട്ടുനണനയം  നറിലവറില്  ഷടറുകനളലപ്പോയം  നസയറിന്ലസട  സതീല്  ആക്കറിയറിട്ടുനണനയം
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അതറിനന്റെ  ചപ്പോനലുകള  മപ്പോറ്റുനതറിനുള്ള  നടെപടെറിക്രമങ്ങളുമപ്പോയറി  മുപനപ്പോട്ടു  പപപ്പോകുനനണനയം

നപ്പോഷണല് ലഹപവയുനടെ പഫപ്പോര് ലലന് പപപ്പോജക്ടുമപ്പോയറി ബനനപടട അവറിനടെ പുതറിനയപ്പോരു

നറഗുപലറര്-കയം-ബറിഡ്ജറിനന്റെ  നറിര്മപ്പോണയം  പരറിഗണനയറിലുനണനയം  പതപ്പോടപള്ളറി

സതീല്പവയുനടെ  ഷടറുകളക്കട  ഉയരയം  കുറവപ്പോയതറിനപ്പോല്   അതറിനു  മുകളറിലൂനടെ  നവള്ളയം

കവറിനഞപ്പോഴുകുന  അവസ്ഥയ്ക്കു  പരറിഹപ്പോരമപ്പോയറി  അവറിനടെ   പുതറിനയപ്പോരു  പദതറിയപ്പോയറി

നപ്പോഷണല്   ലഹപവ  അപതപ്പോററിററിനയ  സമതീപറിച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോനണനയം  അവരുനടെ

നപപ്പോപപപ്പോസലറിനന്റെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  തുടെര്നടെപടെറി  സത്വതീകരറിക്കപ്പോവനതപ്പോനണനയം  365

ദറിവസവയം  നറിയനറിക്കപ്പോവന  രതീതറിയറിലുള്ള  ഒരു  നറഗുപലറര്  പുതറിയതപ്പോയറി  അവറിനടെ

സ്ഥപ്പോപറിച്ചപ്പോല് മപ്പോതപമ ഇതറിനട ശപ്പോശത്വതമപ്പോയ പരറിഹപ്പോരയം കപ്പോണപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളുനവനയം

ജലപസചന വകുപട ഇററിപഗഷന് & അഡറിനറിപസ്ട്രേഷന് ചതീഫട എഞറിനതീയര് അററിയറിച. 

    2.       2021-22-  നല ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച

ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ കരടെട

(ഫയല് നമ്പര് 9280/സബട.സറി.എ 1/2021/നറി.നസ.) 

സമറിതറി, 2021-22 സപ്പോമ്പതറികവര്ഷനത ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധന

സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ കരടെട പരറിഗണറിക്കുകയുയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം നചയ.

3.  2020-21-  നല  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട

ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ കരടെട

(ഫയല് നമ്പര് 10163/സബട.സറി.എ 1/2021/നറി.നസ.) 

2020-21-നല  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ   പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച  അഞപ്പോമതട

ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേലുള്ള ആക്ഷന് പടെക്കണ് ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ  കരടെട  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം

പഭദഗതറികളറിലപ്പോനത അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം നചയ.

4. 2020   ഏപറില്   1   മുതല്   2021   മപ്പോര്ച്ചട   31   വനരയുള്ള പതീരറിപയപ്പോഡറിക്കല് ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ കരടെട 

(ഫയല് നമ്പര് 9226/സബട.സറി.എ 1/2021/നറി.നസ.) 

2020 ഏപറില് 1 മുതല് 2021 മപ്പോര്ച്ചട 31 വനരയുള്ള പതീരറിപയപ്പോഡറിക്കല് ററിപപപ്പോര്ടറിനന്റെ

കരടെട സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം പഭദഗതറികളറിലപ്പോനത അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം നചയ.

ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 3.35-നട  പയപ്പോഗയം  പറിരറിഞ്ഞു.

705/2022
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      4.         29-9-2021-നല പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട 

ജലവറിഭവയം  സയംബനറിച്ച സബ്ജകട  കമറിററി  III,  2021  നസപ്റയംബര് മപ്പോസയം  29-ാം
തതീയതറി  ബുധനപ്പോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  2.30-നട  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിനല  '5 എ'
സപമളനഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  നചയർമപ്പോന്  ബഹ.  ജലവറിഭവ  വകുപ്പുമനറി  ശതീ.  പറപ്പോഷറി
അഗസറിനന്റെ  അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചര്ന.    പസ്തുത പയപ്പോഗതറില്  തപ്പോനഴെപറയുന
അയംഗങ്ങള സനറിഹറിതരപ്പോയറിരുന. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള :

1. ശതീ. നക. ബറി. ഗപണഷട കുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. സറി. ആര്. മപഹഷട             ''

3. ശതീ. നക. പറി. എ. മജതീദട             ''

4. ശതീ. പറി. മമറിക്കുടറി         ''

5. ശതീ. നക. നജ. മപ്പോക ടസറി         ''

6. ശതീ. എച്ചട സലപ്പോയം         '' 

ഗൂഗറിളമതീറട മുപഖന പനങ്കടുത അയംഗയം : 

ശതീ. ജറി. എസട. ജയലപ്പോല്, എയം.എല്.എ. 

നറിയമസഭപ്പോ നസക്രപടററിയറട : 

1. ശതീമതറി രജനറി വറി. ആര്., പജപ്പോയറിന്റെട നസക്രടററി

2. ശതീമതറി അമ്പറിളറി പറി., അണര് നസക്രടററി

ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  : 

1. ശതീമതറി ലഷല പറി. എസട., പജപ്പോയറിന്റെട നസക്രടററി, നറിയമ വകുപട. 

2. ശതീ. നവങ്കപടെശപതറി എസട., മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

3. ശതീ. ബറിപജപ്പോയട നക., ചതീഫട എഞറിനതീയര്, നമക്കപ്പോനറിക്കല് (FAC), ജലപസചന 
വകുപട 

4. ശതീ.  ബറിനു  ജയകുമപ്പോര്  നജ.,  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്  പപപ്പോജകട-II,  ജലപസചന  
വകുപട.
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5. ശതീ.  പസതുകുമപ്പോര്  എസട.,  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്  (എച്ചട.ആര്.ഡറി.  &  ജനറല്),  
പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

6. ശതീ.  പറിപജഷട  ആര്.,  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്  (ഇന്-ചപ്പോര്ജട),  ഇററിപഗഷന്  
ഡറിലസന് ആന്ഡട ററിസര്ച്ചട പബപ്പോര്ഡട (IDRB), തറിരുവനന്തപുരയം. 

7. ശതീമതറി ശതീപദവറി പറി., നഡപപ്യൂടറി ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ജലപസചന വകുപട. 

8. ശതീമതറി ബറിന്ദു നക.  പറി.,  നഡപപ്യൂടറി ചതീഫട എ ഞറിനതീയര്, Inter State Waters  
(ISW). 

9. ശതീമതറി  ശതീകല  സറി.  നക.,  സൂപണറിയംഗട  എഞറിനതീയര്,  മൂവപ്പോറ്റുപുഴെ  വപ്പോലറി  
ഇററിപഗഷന് പപപ്പോജകട (MVIP). 

10. ശതീമതറി  രപ്പോധപ്പോലക്ഷ്മറി  എന്.  ആര്.,  എകറികപ്യൂടതീവട  എഞറിനതീയര്,  ചതീഫട  
എഞറിനതീയറുനടെ കപ്പോരദപ്പോലയയം, (I & A), തറിരുവനന്തപുരയം. 

11. ശതീ.  എസട.  ഹപ്പോരറിസട,  ഡയറകര്  (നടെകറിക്കല് ആന്ഡട ഓപപറഷന്സട),  നക.  
ആര്.ഡബദ്യു.എസട.എ. 

12. ശതീ.  സജറിതട  കുമപ്പോര്  എസട.  എസട.,  അക്കഗൗണടസട  മപ്പോപനജര്,  പകരള  വപ്പോടര്  
അപതപ്പോററിററി. 

13. ശതീമതറി ഗതീത എന്., നഡപപ്യൂടറി ഡയറകര്, Inter State Waters (ISW). 

14. ശതീ. അജറിതട കുമപ്പോര് എന്., അസറിസന്റെട ഡയറകര്, Inter State Waters (ISW). 

15. ശതീ. പജപ്പോണറി പറി. നക., മപ്പോപനജര്, നറയറിന് നസന്റെര്, നക.ആര്.ഡബദ്യു.എസട.എ. 

ഗൂഗറിളമതീറട മുപഖന ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥന് : 

ശതീ. ടെറി. നക. പജപ്പോസട, അഡതീഷണല് ചതീഫട നസക്രടററി, ജലവറിഭവ വകുപട. 

പസ്തുത പയപ്പോഗതറില്  കരടെട ചടയം,  കപ്പോലതപ്പോമസ പതറികകള,  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള എനറിവ
സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം അതറിപന്മേല് തപ്പോനഴെപറയുന തതീരുമപ്പോനങ്ങനളടുക്കുകയുയം നചയ. 

I കരടെട ചടതറിനന്റെ പരറിഗണന 

പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി   (  അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേറതീവട  ,    മറിനറിസതീരറിയല്   &   ലപ്പോസട പഗ്രേഡട  )
സര്വതീസട   (  പഭദഗതറി  )   റൂളസട  , 2021

(ഫയല് നമ്പര് 3820/സബട.സറി. എ 1/2021/നറി.നസ.) 
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പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയറിനല തപ്പോഴ്ന്ന  വറിഭപ്പോഗയം  ജതീവനക്കപ്പോര്ക്കട  തസറികമപ്പോറയം  വഴെറി
എല്.ഡറി.  കപ്പോര്ക്കട/എല്.ഡറി.  ലടെപറിസട  എനതീ തസറികകളറിപലക്കുള്ള നറിയമനതറിനുള്ള
സയംവരണയം നറിലവറിനല  5%-ല് നറിനയം  10%  ആയറി ഉയര്ത്തുനതറിനപ്പോയറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ
പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  (അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേറതീവട,  മറിനറിസതീരറിയല്  &  ലപ്പോസട  പഗ്രേഡട)
സര്വതീസട  (പഭദഗതറി)  റൂളസട,  2021-നന്റെ  കരടെട  സമറിതറി  പരറിഗണറിക്കുകയുയം  ആയതറില്
വറിങട-II  മറിനറിസതീരറിയല് സര്വതീസറില് ഉളനപട കപ്പോറഗററി  26, 27, 28, 29  എനറിവയറില്
വകുപട  ഉളനക്കപ്പോള്ളറിച്ചറിരുന  പഭദഗതറികള  അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം  നചയ.  കൂടെപ്പോനത  ചുവനടെ
പറയുന പഭദഗതറികള സമറിതറി നറിര്പദശറിച. 

പഭദഗതറി   1 

ചടയം  2  (ii)  പനപ്പോടട  3-ല്  Vacancies  under  selection  process  Note  1  above
എനതറില് process എന വപ്പോക്കറിനട പശഷയം 'in' എനട കൂടെറി പചര്ക്കുക.

പഭദഗതറി   2 

ചടയം  2  (iii)  പനപ്പോടട  3-ല്  Vacancies  under  selection  process  Note  1  above
എനതറില് process എന വപ്പോക്കറിനട പശഷയം 'in' എനട കൂടെറി പചര്ക്കുക.

മറിനറിസതീരറിയല്  ജതീവനക്കപ്പോരുനടെ  തസറികകള  നറിര്തലപ്പോപക്കണ  സപ്പോഹചരദ
മുണപ്പോയപ്പോല്  തത്തുലദ  എണയം   തസറികകള  നടെകറിക്കല്  വറിയംഗറില്  സൃഷ്ടറിക്കുനതറിനട
ആവശദമപ്പോയ നടെപടെറി സത്വതീകരറിപക്കണതപ്പോനണനട സമറിതറി അഭറിപപ്പോയനപട്ടു.

II കപ്പോലതപ്പോമസപതറികകളുനടെ പരറിഗണന

(1) 2018-19 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില് ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVIII (ജലപസചനയം) -
നട  കതീഴെറില്  വരുന  വറിവറിധ  കണക്കറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി  ജലവറിഭവ  വകുപറിനട  ലഭറിച്ച
ബഡ്ജറട  വറിഹറിത  വറിനറിപയപ്പോഗയം  സയംബനറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുണപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസയം സയംബനറിച്ച പസറടനമന്റുകള 

(ഫയല് നമ്പര് 97/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.) 

പസ്തുത കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.  

(2) 2018-19  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  XX (ശുദജല വറിതരണവയം
ശുചതീകരണവയം)  -  നട  കതീഴെറില്  വരുന  വറിവറിധ  കണക്കറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി  ജലവറിഭവ
വകുപറിനട ലഭറിച്ച ബഡ്ജറട വറിഹറിത വറിനറിപയപ്പോഗയം സയംബനറിച്ച വപ്പോര്ഷറിക പവര്തന
ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുണപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസയം സയംബനറിച്ച പസറടനമന്റുകള

(ഫയല് നമ്പര് 97/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.) 

പസ്തുത കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 
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(3) 2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര്  XXIX  [കൃഷറി
(നചറുകറിടെ ജലപസചനയം)], XXXVIII [ജലപസചനയം] എനറിവയ്ക്കുകതീഴെറില് വരുന
വറിവറിധ കണക്കറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി ജലവറിഭവ വകുപറിനട  ലഭറിച്ച ബഡ്ജറട  വറിഹറിത
വറിനറിപയപ്പോഗയം  സയംബനറിച്ച  വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുണപ്പോയ കപ്പോലതപ്പോമസയം സയംബനറിച്ച പസറടനമന്റുകള

(ഫയല് നമ്പര് 315/സബട.സറി. എ 1/2020/നറി.നസ.)

പസ്തുത കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.  

(4) 2019-20  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷതറില്  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥന  നമ്പര് XX  (ശുദജല
വറിതരണവയം  ശുചതീകരണവയം)  -  നട  കതീഴെറില്  വരുന  വറിവറിധ   കണക്കറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി
ജലവറിഭവ  വകുപറിനട  ലഭറിച്ച  ബഡ്ജറട  വറിഹറിത  വറിനറിപയപ്പോഗയം  സയംബനറിച്ച
വപ്പോര്ഷറിക  പവര്തന  ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭദമപ്പോക്കുനതറിനുണപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസയം
സയംബനറിച്ച പസറടനമന്റുകള

(ഫയല് നമ്പര് 315/സബട.സറി. എ 1/2020/നറി.നസ.)

 പസ്തുത കപ്പോലതപ്പോമസപതറിക സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

III ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുനടെ പരറിഗണന

(1) 25-7-2016,  8-8-2016    എനതീ  തതീയതറികളറിനല  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദശയം  -
ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്   (2)-  പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര് 2419/സബട.സറി. എ 1/2017/നറി.നസ.) 

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

(2) 17-5-2017-  നല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദശയം  -  ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്   (1)-  പന്മേല് ജലവറിഭവ
വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട 

(ഫയല് നമ്പര് 4252/സബട.സറി. എ 1/2017/നറി.നസ.) 

2016-17-നല ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച ഒനപ്പോമതട  ററിപപപ്പോര്ടറിനല
സമറിതറിയുനടെ  പരറിഗണനയപ്പോയറി  വനറിട്ടുള്ള  എലപ്പോ  നഹഡുകളറിനലയുയം  31-3-2017  വനരയുള്ള
നചലവറിനന്റെ വറിശദപ്പോയംശങ്ങള ലഭദമപ്പോക്കണനമനള്ള സമറിതറി നറിര്പദശനത തുടെര്നട ശറിപപ്പോര്ശ
നമ്പര്  10,  13 മുതല്  31  വനര എനറിവ സയംബനറിച്ചട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ നചലവട  വറിവര ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 
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(3) 30-11-2016,  3-1-2017    എനതീ  തതീയതറികളറിനല  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദശയം  -
ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്   (1), (2)   എനറിവയറില് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര് 2520/സബട.സറി. എ 1/2017/നറി.നസ.)

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

(4) 10-7-2019-  നല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദശയം  -  നറിയമ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ സഷ്ടതീകരണയം

(ഫയല്  നമ്പര് 3355/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.)

 നറിയമ വകുപറിനന്റെ സഷ്ടതീകരണയം സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

(5) 15-5-2019-  നല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദശയം  -  ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്   (4)-  പന്മേല് ജലവറിഭവ
വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

 (ഫയല് നമ്പര് 2520/സബട.സറി. എ 1/2017/നറി.നസ.)

അപര്ചട  മൂനപ്പോര്  അണനക്കടറിനന്റെയുയം  പലപ്പോവര്ചട  മൂനപ്പോര്  അണനക്കടറിനന്റെയുയം  പദതറി
പപദശപതപ്പോടെട പചര്നട ലമനര് ഇററിപഗഷന് കനപ്പോല് ഉണപ്പോയറിരുന പപദശതട  ജലപസചന
വകുപറിനന്റെ  സ്ഥലയം  കപയററിയറിട്ടുപണപ്പോ  എനതട  സയംബനറിച്ച  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണനമന സമറിതറി നറിര്പദശതറിപന്മേല് തലയപ്പോര് എപസററിലുയം സമതീപ പപദശങ്ങളറിലുയം
ജലപസചന  വകുപറിനന്റെ  അധതീനതയറിലുള്ള  സ്ഥലതട    കപയറങ്ങള  നടെനതപ്പോയറി
കനണതറിയറിടറില എന ജലവറിഭവ വകുപറിനന്റെ  നടെപടെറി  പതറിക പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി,  ഇതു
സയംബനറിച്ചട  അപനത്വഷണയം നടെതറിയതപ്പോരപ്പോനണനട  പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടറില്  വദകമപ്പോക്കറിയറിടറില
എനയം  സമറിതറിക്കട  സമര്പറിക്കുന  സഷ്ടതീകരണക്കുററിപ്പുകളറില് ആവശദമപ്പോയ  വറിശദപ്പോയംശങ്ങള
ഉളനപടുതറിയറിരറിക്കണനമനയം നറിര്പദശയം നല്കറി. 

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

(6) 6-3-2019,  14-3-2019    എനതീ  തതീയതറികളറിനല  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദശയം  -
ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്   (4)-  പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര് 2890/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.)

പപ്പോമ്പപ്പോര് പദതറി കൃതദമപ്പോയറി പമപ്പോണറിറര്  നചയ്യുനതറിനുപവണറി അതറിനന  സയംബനറിച്ചട

കൃതദമപ്പോനയപ്പോരു  പപപ്പോഗ്രേപ്പോയം  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  നല്കണനമന  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദശതറിപന്മേല്

ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി  പരറിഗണറിച.  പസ്തുത  ററിപപപ്പോര്ടറില്

പടറിപശരറി  ഡപ്പോയം  15-4-2021-ല്  പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമന  നതറപ്പോയ  വറിവരമപ്പോണട



47

നല്കറിയറിരറിക്കുനനതനയം സമറിതറി മുമ്പപ്പോനക നതറപ്പോയ പരഖകള ഹപ്പോജരപ്പോക്കുനതട ശരറിയപ്പോയ

നടെപടെറിയല എനയം അഭറിപപ്പോയനപട്ടു.   ആയതറിനപ്പോല് ഇതട പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  പടറിപശരറി  ഡപ്പോയം

പൂര്തറിയപ്പോക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുന തതീയതറി കൃതദമപ്പോയറി പരഖനപടുതറിയ പുതറിയ പപപ്പോഗ്രേപ്പോയം ചപ്പോര്ടട

കൂടെറി  ഉളനപടുതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്  4-പന്മേല്  പുതുക്കറിയ  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കണനമന

നറിര്പദശപതപ്പോടുകൂടെറി പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം 3.15-നട പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ്ഞു. 

     5.          12-1-2022-  നല പയപ്പോഗനടെപടെറിക്കുററിപട 

ജലവറിഭവയം സയംബനറിച്ച സബ്ജകട കമറിററി III, 2022 ജനുവരറി മപ്പോസയം 12-ാം തതീയതറി

ബുധനപ്പോഴ്ച  ഉച്ചയ്ക്കുപശഷയം  3.00  മണറിക്കട  നറിയമസഭപ്പോ  സമുച്ചയതറിനല  '5 എ'

സപമളനഹപ്പോളറില്  സമറിതറി  നചയർമപ്പോന്  ബഹ.  ജലവറിഭവ  വകുപ്പുമനറി  ശതീ.  പറപ്പോഷറി

അഗസറിനന്റെ  അദദക്ഷതയറില്  പയപ്പോഗയം  പചര്ന.    പസ്തുത പയപ്പോഗതറില്  തപ്പോനഴെപറയുന

അയംഗങ്ങള സനറിഹറിതരപ്പോയറിരുന. 

ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള :

1. ശതീ. നക. ബറി. ഗപണഷട കുമപ്പോര്, എയം.എല്.എ.

2.. ശതീ. നക. പറി. എ. മജതീദട , എയം.എല്.എ.

വതീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണ്ഫറന്സട മുപഖന ഹപ്പോജരപ്പോയ അയംഗങ്ങള : 

1. ശതീ. സറി. ആര്. മപഹഷട, എയം.എല്.എ.

2. ശതീ. എച്ചട. സലപ്പോയം, എയം.എല്.എ.            

3. ശതീ. ടെറി. സറിദറിഖട , എയം.എല്.എ.              

നറിയമസഭപ്പോ നസക്രപടററിയറട : 

1. ശതീമതറി രജനറി വറി. ആര്., പജപ്പോയറിന്റെട നസക്രടററി

2. ശതീമതറി ഷതീബപ്പോ വര്ഗതീസട, നഡപപ്യൂടറി നസക്രടററി

3. ശതീമതറി അമ്പറിളറി പറി., അണര് നസക്രടററി.
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ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര് :

1. ശതീ. പണബ് പജദപ്പോതറി നപ്പോഥട ,ഐ.എ.എസട.,നസക്രടററി, ജലവറിഭവ വകുപട. 

2. ശതീ. പജപ്പോണ് വറി. സപ്പോമുവല് ഐ.എ.എസട., ഡയറകര്, ഭൂഗര്ഭ ജലവകുപട. 

3. ശതീ.  നവങ്കപടെശപതറി എസട., മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

4. ശതീ. അലകട വർഗതീസട, ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ഇററിപഗഷന് & അഡറിനറിപസ്ട്രേഷന്, 
ജലപസചന വകുപട. 

5. ശതീ. ജറി. ശതീകുമപ്പോര്, നടെകറിക്കല് നമമ്പര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

6. ശതീ. എസട. തറിലകന് , സറി.ഇ.ഒ., പകരള ഇററിപഗഷന് ഇന്ഫപ്പോസ്ട്രേക്ചര് 
നഡവലപ്നമന്റെട പകപ്പോര്പപറഷന്. 

7. ശതീ.  എയം.  ശറിവദപ്പോസന്,  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്  (പപപ്പോജകട  -  I),  പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട,  
ജലപസചന വകുപട. 

8. ശതീ.  ഡറി.  ബറിജ,  ചതീഫട എഞറിനതീയര്,  ഇററിപഗഷന്  ഡറിലസന്  &  ററിസര്ച്ചട  
പബപ്പോര്ഡട. 

9. ശതീ.  ബറിനു ജയകുമപ്പോർ നജ.,  ചതീഫട എഞറിനതീയര് (പപപ്പോജകട  - II),  ജലപസചന 
വകുപട. 

10.  ശതീ.  സതതീശന് സറി., ചതീഫട എഞറിനതീയര് (നമക്കപ്പോനറിക്കല്). 

11.  ശതീമതറി  ശതീപദവറി പറി., നഡപപ്യൂടറി ചതീഫട എഞറിനതീയര്, ജലപസചന വകുപട. 

12.  ശതീ. വറി രപ്പോമസബഹ്മണറി, അക്കഗൗണടസട നമമ്പര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

13.  ശതീ.  ഷറിജറിതട വറി.,  ഫറിനപ്പോന്സട മപ്പോപനജര് & ചതീഫട അക്കഗൗണടസട ഓഫതീസര്,  
പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

14.  ശതീ. എസട. രപ്പോജ, സതീനറിയര് ഫറിനപ്പോന്സട ഓഫതീസര്, ചതീഫട എഞറിനതീയര് (I &  A)- 
 യുനടെ കപ്പോരദപ്പോലയയം, ജലപസചന വകുപട. 

15. ശതീമതറി ആന്സറി പജപ്പോസഫട, സൂപണറിയംഗട ലഹപഡ്രപ്പോജറിപയപ്പോളജറിസട, ഭൂഗര്ഭജല 
വകുപട. 

16. ശതീ. ഹരറിലപ്പോല് വറി.,  അസറിസന്റെട എഞറിനതീയര് (പ്ലേപ്പോനറിയംഗട), ജലപസചന വകുപട. 

17. ശതീമതറി ബുഷ്റ എ., ജൂനറിയര് ലഹപഡ്രപ്പോജറിപയപ്പോളജറിസട, ഭൂഗര്ഭജല വകുപട.
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വതീഡറിപയപ്പോ പകപ്പോണ്ഫറന്സട മുപഖന ഹപ്പോജരപ്പോയ ഉപദദപ്പോഗസ്ഥര്  : 

1. ശതീമതറി ലതീന കുമപ്പോരറി,  ചതീഫട എഞറിനതീയര്  (പനപ്പോര്പതണ് റതീജറിയണ്),  പകരള  
വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

2. ശതീ. അനറില് കുമപ്പോര്, ചതീഫട എഞറിനതീയര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

3. ശതീ. സധതീര്, ചതീഫട എഞറിനതീയര്,  പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

4. ശതീ. മുഹമദട റപ്പോഫറി, സൂപണറിയംഗട എഞറിനതീയര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

5. ശതീ. പവതീണ് കുമപ്പോര്, എകറികപ്യൂടതീവട എഞറിനതീയര്, പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി. 

തൃക്കപ്പോക്കര എയം.എൽ.എ.,  പറി.ടെറി.പതപ്പോമസറിനന്റെ  അകപ്പോലവറിപയപ്പോഗതറിൽ സമറിതറി
അനുപശപ്പോചനയം  പരഖനപടുത്തുകയുയം  എഴുപനറ്റുനറിനട   ഒരു  മറിനറിറട  മഗൗനമപ്പോചരറിക്കുകയുയം
നചയ.  തുടെർനട  വകുപറില്  നറിനള്ള  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള,  ശദയറില്നപടുതപ്പോനുള്ള  ഫയല്
എനറിവ സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുയം ബനനപട ഉപദദപ്പോഗസ്ഥരുമപ്പോയറി ചർച്ച നടെത്തുകയുയം
തപ്പോനഴെപറയുന തതീരുമപ്പോനങ്ങൾ  ലകനക്കപ്പോള്ളുകയുയം നചയ. 

I ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുനടെ പരറിഗണന

1. 4-9-2019  -  നല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദശയം  -  ശറിപപ്പോര്ശ    നമ്പര്       (  ഭപ്പോഗറികയം  ), ശറിപപ്പോര്ശ
നമ്പര്    2,  5   എനറിവയറില് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര് 6319/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.) 

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്  1-പന്മേല്  ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ഭപ്പോഗറിക  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി
പരറിഗണറിച്ച പവളയറിൽ, നവള്ളറിയപ്പോങ്കലടല്ല് നറഗുപലറററിനന്റെ സതീല് പജപ്പോലറികളക്കപ്പോയറി അനുവദറിച്ച 17
പകപ്പോടെറി  രൂപ  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  95  ശതമപ്പോനയം  പജപ്പോലറിയുയം  പൂര്തറിയപ്പോക്കറിനയനയം  പശഷറിക്കുന  5
ശതമപ്പോനയം  പജപ്പോലറികള  2022  മപ്പോർച്ചട  മപ്പോസപതപ്പോനടെ   പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതപ്പോനണനയം
നമക്കപ്പോനറിക്കല്  പജപ്പോലറികള  പൂര്തതീകരറിച്ചട തുക  നലറിയതപ്പോയുയം  പകപ്പോഴെറിപക്കപ്പോടെട  ചതീഫട
എഞറിനതീയര് (പപപ്പോജകട - I) അററിയറിച.

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്  2-പന്മേല്  ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി
പരറിഗണറിച.  മയംഗലയം  ഡപ്പോമറില്  നറിനയം  മണല്  നതീക്കയം  നചയ്യുനതുമപ്പോയറി  ബനനപട  5
ശതമപ്പോനയം പജപ്പോലറികള പൂര്തറിയപ്പോയറിനയനയം ചുള്ളറിയപ്പോര് ഡപ്പോമറില് നറിനയം മണല് നതീക്കയം
നചയ്യുനതുമപ്പോയറി  ബനനപട  പവൃതറികൾക്കട  ലഭറിച്ച  രണട  നടെണറുകളുയം  സറിയംഗറിൾ
നടെണറപ്പോയറിരുനതറിനപ്പോൽ  നടെണററിനന്റെ വദവസ്ഥയറിൽ  ഇളവനലപ്പോൻ തതീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുനണനയം
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നടെണര് നചയ്ത മതീങ്കര,  വപ്പോളയപ്പോര്  എനതീ   ഡപ്പോമുകളറില്  നറിനയം  മണല്  നതീക്കയം  നചയ്യുന
പവൃതറി KEMDCL (Kerala State Mineral Development Corporation Limited) വഴെറി
നചയ്യുനനണനയം  അരുവറിക്കര,  പഴെശറി,  മലങ്കര,  കപ്പോരപ്പോപ്പുഴെ,  മലമ്പുഴെ  എനതീ  ഡപ്പോമുകളുനടെ
ഡറി.പറി.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോക്കറി   വരുനതപ്പോയുയം  ജലവറിഭവ  വകുപട  നസക്രടററി  സമറിതറിനയ
അററിയറിച.   സയംസ്ഥപ്പോനനത അഞട  ഡപ്പോമുകളറില് നറിനയം  മണല്  നതീക്കയം  നചയ്യുനതറിനട
ഭരണപ്പോനുമതറി നല്കറിയറിട്ടുനണനട ററിപപപ്പോര്ടറില് സൂചറിപറിച്ചറിട്ടുനണങ്കറിലുയം പസ്തുത ഡപ്പോമുകള
ഏനതപ്പോനക്കയപ്പോനണനട ററിപപപ്പോര്ടറില് പരപ്പോമര്ശറിച്ചറിടറില എന കപ്പോരദയം സമറിതറി ചൂണറിക്കപ്പോടറി.
തുടെര്നട മലമ്പുഴെ, മലങ്കര, മണറിയപ്പോര്, പഴെശറി, കപ്പോരപ്പോപ്പുഴെ എനതീ ഡപ്പോമുകളറില് നറിനയം മണല്
നതീക്കയം നചയ്യുനതറിനുള്ള ഭരണപ്പോനുമതറിയപ്പോണട നല്കറിയറിട്ടുള്ളനതനയം അതുമപ്പോയറി ബനനപട
പവൃതറികളുമപ്പോയറി  മുപനപ്പോടട  പപപ്പോകുകയപ്പോനണനയം  ചതീഫട  എഞറിനതീയര്,  ഇററിപഗഷന്  &
അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേഷന്,  ജലപസചന  വകുപട  അററിയറിച.  മണല്  നതീക്കയം   നചയ്യുനതറിനട
ഭരണപ്പോനുമതറി   നല്കറിയറിട്ടുള്ള   ഡപ്പോമുകളുനടെ പപരുകൂടെറി ഉളനപടുതറി പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല്
പുതുക്കറിയ  നടെപടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിക്കണനമന  നറിര്പദശപതപ്പോടുകൂടെറി  ടെറി  ററിപപപ്പോര്ടട
സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര് 5-പന്മേല്  ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിഗണറിച്ച
സമറിതറി ആയതട അയംഗതീകരറിച. 

2. 4-9-2019-  നല  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദശയം    -    ഫപ്പോര്പമഴട  അപസപ്പോസറിപയഷനന
സയംബനറിച്ച   കരടെട  ലഭദമപ്പോക്കണനമന    നറിര്പദശയം    -    ജലവറിഭവ   വകുപട
ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര് 3355/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.) 

പസ്തുത നറിര്പദശതറിപന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിഗണറിച്ച
സമറിതറി,  ഫപ്പോര്പമഴട  അപസപ്പോസറിപയഷനുകളുനടെ  അനപകട  പബപ്പോഡറി  എന  നറിലയറില്
എയം.എല്.എ.-യുനടെ  പനതൃതത്വതറില്  ഒരു  സമറിതറി  രൂപതീകരറിക്കുനതട  സയംബനറിച്ച  നറിര്പദശയം
ഇപപപ്പോള പരറിഗണറിപക്കണതറില  എനട വകുപട മറുപടെറി നല്കുനതറിനുണപ്പോയ കപ്പോരണനമനന്തനട
ആരപ്പോഞ്ഞു.   വപ്പോടര്    കണ്സര്പവഷന്  ആകട  2003  &  2005  പകപ്പോരയം  ഫപ്പോര്പമഴട
അപസപ്പോസറിപയഷനുകളുനടെ  രൂപതീകരണതറിനട  മപ്പോതപമ    സപ്പോധദതയുള്ളൂനവനയം  അതറില്
പറഞറിരറിക്കുന ലബപലപ്പോ പകപ്പോരയം അയംഗതീകരറിച്ച 38 ഫപ്പോര്പമഴട അപസപ്പോസറിപയഷനുകനള
രജറിസര്  നചയ്തറിട്ടുനണനയം  റൂളറിനകതട  എയം.എല്.എ.-മപ്പോരുളനപടുന  ഒരു  കമറിററിനയക്കുററിച്ചട
പറഞറിടറിലപ്പോനയനയം നറിയമവകുപറിനന്റെ ശറിപപ്പോര്ശയുയം കൂടെറി പചര്തപ്പോണട ഇപകപ്പോരയം മറുപടെറി
നലറിയറിരറിക്കുനനതനയം  ഇററിപഗഷന് & അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേഷന് ചതീഫട എഞറിനതീയര്  മറുപടെറി
നല്കറി.
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അനപകട  പബപ്പോഡറിയറില്  എയം.എല്.എ.-യുനടെ  പനതൃതത്വമുണപ്പോയപ്പോല്  നറിയമപ്പോവലറിക്കുള്ളറില്
നറിന മപ്പോതപമ പവര്തറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂനവനയം കൂടെപ്പോനത പവര്തനയം കപ്പോരദക്ഷമ
മപ്പോപണപ്പോനയനട ജനങ്ങളക്കററിയപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുനമനയം പസ്തുത കമറിററിയറില് എയം.എല്.എ.
പവണ  എനട  നറിയമ  വകുപട  പറഞതറിനുള്ള  വറിശദതീകരണയം  കൂടെറി  ഉളനപടുതറിയപ്പോല്
മപ്പോതപമ  ററിപപപ്പോര്ടട  പൂര്ണമപ്പോകുകയുള്ളൂനവനയം  ആകറില്  ഒരറിടെത്തുയം  എയം.എല്.എ.-യുനടെ
പനതൃതത്വതറില് ഒരു അനപകട പബപ്പോഡറി പപ്പോടെറില എനട പറഞറിടറിലപ്പോനയനയം നറിരതീക്ഷറിച്ച
സമറിതറി,  എയം.എല്.എ.-നയ ഉളനപടുതറി കമറിററിയുണപ്പോക്കുനതറിനുള്ള  തടെസനമന്തപ്പോനണനതട
സയംബനറിച്ചട   നറിയമവകുപറിനന്റെ  വറിശദതീകരണയം  കൂടെറി  ഉളനപടുതറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട
ലഭദമപ്പോക്കണനമനട  നറിര്പദശറിക്കുകയുയം  അതുവനര  ഈ  വറിഷയയം  പരറിഗണറിക്കുനതട  മപ്പോററിവയപ്പോന്
തതീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം നചയ.   

3. 16-5-2018-  നല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദശയം    -    ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്    4,  5     എനറിവ
സയംബനറിച്ചട    ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര് 524/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.) 

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്  4-പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട   പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി
ആയതട അയംഗതീകരറിച. 

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്  5-പന്മേല് ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിഗണറിച്ച
സമറിതറി,  പറി.എയം.നക.എസട.ലവ.-യുനടെ  നറിലവറിലുള്ള  മപ്പോര്ഗനറിര്പദശങ്ങള  പപ്പോലറിക്കപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കപ്പോതതറിനന്റെ  പപരറില്  പകരളയം  സമര്പറിച്ച  പദതറികള  നറിരസറിച്ചറിട്ടുപണപ്പോ  എനട
ആരപ്പോഞ്ഞു.  ആദദമുണപ്പോയറിരുന  മപ്പോർഗനറിർപദശങ്ങൾ  പപ്പോലറിക്കപ്പോത  കപ്പോരണതപ്പോൽ
സയംസ്ഥപ്പോനയം  മുമ്പട  സമര്പറിച്ച  പദതറികള  നറിരസറിച്ചറിട്ടുനണനയം  നറിലവറിലുള്ള
മപ്പോര്ഗനറിര്പദശപകപ്പോരയം നവതീകരറിക്കുന കുളങ്ങൾക്കട ഗ്രേപ്പോമ പപദശങ്ങളറിൽ    അഞട നഹകറുയം
പടണ   പപദശങ്ങളറിൽ   രണട  നഹകറുയം  വതീതയം  വറിസ്തൃതറി  പവണനമനയം  ഇതരതറില്
വറിസ്തൃതറി  ഉള്ള  കുളങ്ങള  സയംസ്ഥപ്പോനതറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  ഈ  രണട  മപ്പോനദണങ്ങളുയം
സയംസ്ഥപ്പോനതട  നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോന്  കഴെറിയറിലപ്പോനയനയം  ഇററിപഗഷന്  &  അഡ് മറിനറിപസ്ട്രേഷന്
ചതീഫട  എഞറിനതീയര്   അററിയറിച.   പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോര്  മപ്പോർഗനറിർപദശങ്ങളറിൽ    പഭദഗതറി
വരുതറിയറിട്ടുനണനയം കുളങ്ങളുനടെ വറിസ്തൃതറി പടണ  പപദശങ്ങളറിൽ    ഒരു നഹകറുയം  ഗ്രേപ്പോമ
പപദശങ്ങളറിൽ   രണട നഹകറുമപ്പോയറി കുറച്ചറിട്ടുനണനയം ഉപരറിതല ലമനര് ജലപസചനതറിനട
അനുവദറിക്കുന തുക  നഹകററിനട  2.5  ലക്ഷയം രൂപയറില് നറിനയം  4.5  ലക്ഷയം രൂപയപ്പോയറി
വര്ദറിപറിച്ചറിട്ടുനണനയം ജലവറിഭവ വകുപട നസക്രടററി കൂടറിപച്ചര്ത്തു.
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 പരമപ്പോവധറി പതട നസന്റെട വനര   വറിസ്തൃതറി ഉള്ള കുളങ്ങളപ്പോണട പകരളതറിലുള്ളനതനയം
പറി.എയം.നക.എസട.ലവ. -യുനടെ  മപ്പോനദണപകപ്പോരമുള്ള  കുളങ്ങള  സയംസ്ഥപ്പോനതറില  എനതട
സയംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറിനന  പബപ്പോദദനപടുതറിനക്കപ്പോടുക്കണനമനയം
അലപ്പോതപക്ഷയം  ബഡ്ജററിൽ  പകന്ദ്രസർക്കപ്പോർ  അനുവദറിച്ചറിരറിക്കുന  തുക  സയംസ്ഥപ്പോനയം
നചലവഴെറിക്കപ്പോതതപ്പോയറി  കപ്പോണനപടുപമ്പപ്പോൾ  നപപ്പോതുജനങ്ങൾക്കട   നതററിദപ്പോരണ
ഉണപ്പോകുനമനയം പറി.എയം.നക.എസട.ലവ.-യുനടെ നറിലവറിനല മപ്പോര്ഗനറിര്പദശങ്ങളറില് അനുകൂലമപ്പോയ
മപ്പോറങ്ങള  വരുതറി  പരറിഷ്കരറിക്കണനമനട  പകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരറിപനപ്പോടെപ്പോവശദനപടെണനമനയം
സമറിതറി   നറിർപദശറിച.  അപകപ്പോരയം  ആവശദനപടെപ്പോനമനട  ജലവറിഭവ  വകുപട  നസക്രടററി
സമറിതറിക്കട  ഉറപട നലറി. 

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.  

4. 22-7-2020-  നല  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദശയം  -  ശറിപപ്പോര്ശ    നമ്പര്       2,  3,  5    എനറിവയറില്
ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര്  4117/സബട.സറി. എ 1/2020/നറി.നസ) 

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്  2-പന്മേല് ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട  പരറിഗണറിച്ച
സമറിതറി ആയതട അയംഗതീകരറിച.  

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്  3-പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട പരറിഗണറിച്ച
സമറിതറി  നപരുവയല്,  നപരുമണ പഞപ്പോയത്തുകളറിനല കുടെറിനവള്ള പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപട
പജപ്പോലറികളുനടെ  നറിലവറിലുള്ള  അവസ്ഥനയക്കുററിച്ചട  ആരപ്പോഞ്ഞു.   നറിലവറില്  നജ.ബറി.ഐ.സറി.
(Japan  Bank  for  International  Co-operation)  എടുത പജപ്പോലറികനളലപ്പോയം  31-3-2020–  ല്
അവസപ്പോനറിപറിചനവനയം  ജപപ്പോന്  കുടെറിനവള്ള  പദതറിയുമപ്പോയറി  ബനനപട  പവൃതറികള
നറിര്വഹറിച്ചറിരുന  കരപ്പോറുകപ്പോരനന്റെ  കരപ്പോറുകപ്പോലപ്പോവധറി  അവസപ്പോനറിച്ചതറിനപ്പോല്  പശഷറിക്കുന
പജപ്പോലറികള  പവനറ  കരപ്പോറുകപ്പോരനനനക്കപ്പോണട  അവരുനടെ  ററിസ്കട  ആന്റെട  പകപ്പോസറില്
നചയറിപറിക്കുകയപ്പോനണനയം  നപരുവയല്  പഞപ്പോയതറിനല  ജറിക്ക  പദതറിയറില്
പൂര്തതീകരറിപക്കണറിയറിരുന മുഴുവന് പവൃതറികളുയം ജല്ജതീവന് മറിഷന് പദതറിയറിലുളനപടുതറി
ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കറിക്കഴെറിഞ്ഞുനവനയം  പസ്തുത  പജപ്പോലറി  കൂടെറി  പൂര്തതീകരറിച്ചപ്പോല്  നപരുവയല്
പഞപ്പോയതറിനല  എലപ്പോ  വതീടുകളറിലുയം   നവള്ളനമതറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമനയം    പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി നടെകറിക്കല് നമമ്പർ സമറിതറിനയ  അററിയറിച.   

എനപ്പോല്  പസജത  വറിവരങ്ങനളപ്പോനയം  തനന  സമറിതറിയുനടെ  പരറിഗണനയട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉളനപടുതറിയറിടറിലപ്പോനയനയം  ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്  3-പന്മേല്  സമറിതറി  ആവശദനപട
മറുപടെറി  അല  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുനനതനയം  ചൂണറിക്കപ്പോടറിയ  സമറിതറി   ഇപപപ്പോള  ചർച്ചയറിൽ
നലറിയ  വറിവരങ്ങള  കൂടെറി  ഉളനപടുതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്  3-പന്മേലുള്ള  പുതുക്കറിയ  മറുപടെറി
ലഭദമപ്പോക്കണനമനട നറിര്പദശറിച.   
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 ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്   5-പന്മേല്  ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ  ററിപപപ്പോര്ടട   സമറിതറി
അയംഗതീകരറിച. 

5. 2017-2018-  നല ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ സൂക്ഷ്മ പരറിപശപ്പോധന സയംബനറിച്ച    23-3-2017,
29-3-2017   എനതീ തതീയതറികളറിനല സമറിതറിപയപ്പോഗ    നറിര്പദശയം    -    ശറിപപ്പോര്ശ   നമ്പര്
5, 6, 7    എനറിവയറില് ജലവറിഭവ വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര്  4237/സബട.സറി. എ 1/2017/നറി.നസ.) 

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര്  5-പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി
പരറിഗണറിച്ച പവളയറില് ഗ്രേഗൗണട വപ്പോടര് റതീചപ്പോര്ജട സയംബനറിച്ചട  ICAR (Indian Council of
Agricultural Research) പമപ്പോഡല്  പഠനയം നടെതറി ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുനതറിനപ്പോയറി ഭൂജല
വകുപറിനലയുയം ജലപസചന വകുപറിനലയുയം കൃഷറി വകുപറിനലയുയം ഉപദദപ്പോഗസ്ഥനര ഉളനപടുതറി
ICAR  –  നന്റെ  കതീഴെറില്  നടെപപ്പോക്കറി  വരുന  കുഴെല്ക്കറിണര്  റതീചപ്പോര്ജട,  മറട  കൃതറിമ
സയംപപപ്പോഷണ  പദതറികള  എനറിവ  സയംബനറിച്ചട  പഠനയം  നടെതപ്പോന്  നറിര്പദശയം
നലറിയറിരുനനവനയം ആയതറിനന്റെ അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില് ഒരു കമറിററി  രൂപതീകരറിക്കുകയുയം ഇതു
സയംബനറിച്ച ഇടെക്കപ്പോല ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറിക്കട നല്കുകയുയം നചയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോനണനമുള്ള  വറിവരയം
ഭൂഗര്ഭജല വകുപട ഡയറകര് സമറിതറിനയ അററിയറിച. 

18-2-2019-ല് ജലവറിഭവ വകുപ്പുനസക്രടററിയുനടെ അദദക്ഷതയറില് നടെന സയംസ്ഥപ്പോന
ഭൂജല  അപതപ്പോററിററിയുനടെ  മുപതപ്പോമനത  പയപ്പോഗതറില്  ഐ.സറി.എ.ആര്.  പമപ്പോഡല്,  ഭൂജല
സയംപപപ്പോഷണയം  എനതീ  വറിഷയങ്ങള  ചര്ച്ച  നചയ്യുകയുയം  ഭൂജല  വകുപറിനല  സപ്പോപങ്കതറിക
വറിദഗ്ദ്ധര്ക്കട  പകരളതറിനന്റെ ഭൂപപദശതറിനട  അനുപയപ്പോജദമപ്പോയ കുഴെല്ക്കറിണര് വഴെറിയുള്ള ഭൂജല
സയംപപപ്പോഷണ  മപ്പോര്ഗങ്ങള  നടെപറിലപ്പോക്കപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുനമനട  വറിലയറിരുത്തുകയുയം  നചയനവനയം
ഇതറിനന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  മറട  സയംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറില്  പപപ്പോയറി  ഈ  വറിഷയങ്ങള  പഠറിക്കണനമനട
നറിര്പദശറിചനവങ്കറിലുയം  പകരളതറിനലയുയം  മറട  സയംസ്ഥപ്പോനങ്ങളറിനലയുയം  റതീചപ്പോര്ജട  തമറില്
വദതദപ്പോസമുനണനട  കനണതറിയതറിനപ്പോല് ഈനയപ്പോരു പഠനയം പവനണനട  തതീരുമപ്പോനറിചനവനയം
നറിലവറില്  ആര്ടറിഫറിഷദല്  റതീചപ്പോര്ജറിയംഗട  സറിസയം  വറിജയകരമപ്പോയറി  നടെപപ്പോക്കറിവരുനതപ്പോയുയം
ഭൂഗര്ഭ  ജലവകുപട  ഡയറകര്  സമറിതറിനയ  അററിയറിച.   തുടെര്നട  നമ്മുനടെ  സയംസ്ഥപ്പോനതട
ഇതരതറില്,  ഉപപയപ്പോഗശൂനദമപ്പോയ  എത  കറിണറുകള  എവറിനടെനയപ്പോനക്ക  റതീചപ്പോര്ജട  നചയ
എനതട സയംബനറിച്ച കണക്കുകള ലഭദമപ്പോക്കണനമനട സമറിതറി നറിര്പദശറിച.  

മലപയപ്പോര  പപദശതറിനന്റെ  പപതദകത  കണക്കപ്പോക്കറി  പുറനപടുവറിച്ച  ഉതരവകളുനടെ
പശപ്പോതലതറില് കുഴെല്ക്കറിണറുകള നറിര്മറിക്കപ്പോന് ശദറിക്കണനമനട  സമറിതറി  നറിർപദശറിച.
മൂനട  വര്ഷയം മുമ്പുമുതൽ വകുപട നറിര്മറിച്ച കുഴെല്ക്കറിണറുകളുനടെ എണവയം അവയുനടെ നറിലവറിനല
സ്ഥറിതറിയുയം നറിലവറില് പവര്തനക്ഷമമപ്പോയ കുഴെല്ക്കറിണറുകളുനടെ എണവയം ഭൂഗര്ഭ ജലതറിനന്റെ
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അളവയം  മനസറിലപ്പോക്കുന തരതറില് ഒരു പഠനയം നടെത്തുനതട  നലതപ്പോനണനയം റതീചപ്പോര്ജമപ്പോയറി
ബനനപട പവര്തനങ്ങള നറിലവറില് നടെക്കുനതുപപപ്പോനല തുടെര്നട പപപ്പോകണനമനയം സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയനപടുകയുയം  അപകപ്പോരയം  നചയപ്പോനമനട  ഭൂഗര്ഭ  ജലവകുപട  ഡയറകര്  സമറിതറിനയ
അററിയറിക്കുകയുയം നചയ.  

മുന്വര്ഷമുണപ്പോയ വരളച്ചനയ  അതറിജതീവറിക്കുവപ്പോന്  വറിപലജകളറിനല
ഉപപയപ്പോഗതറിനപ്പോയറി   വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  വപ്പോങ്ങറിയ  കറിപയപ്പോസ്കുകൾ    ഉപപയപ്പോഗറിക്കപ്പോനത
കറിടെനപ്പോൽ  നശറിചപപപ്പോകുനമനയം  അതരയം   കറിപയപ്പോസ്കുകൾ  ഭൂഗര്ഭജല  വകുപട പശഖരറിച്ചട
റതീചപ്പോര്ജട  നചയ്ത   കുഴെല്ക്കറിണറുകളുനടെ  സമതീപതട  ഘടെറിപറിച്ചതറിനുപശഷയം  അവയറില്  നറിനയം
കറിപയപ്പോസ്കറിപലക്കട  നവള്ളയം  പമ്പട  നചയ്തപ്പോല്  ഒരു  ലപപട  മുപഖന  ആവശദമപ്പോയ  നവള്ളയം
എലപ്പോവര്ക്കുയം  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോൻ  കഴെറിയുനമനയം   ജല്ജതീവന്  മറിഷന്  മുപഖന  നവള്ളനമതറിക്കപ്പോന്
ബുദറിമുട്ടുള്ള  പപദശങ്ങളറില്  ഭൂഗര്ഭജല  വകുപ്പുയം  ഊര്ജവകുപ്പുയം  ഇതുമപ്പോയറി  ബനനപടട
പവര്തറിച്ചപ്പോല്  മപ്പോതപമ  എലപ്പോ  പപദശത്തുയം  ജലലഭദത  പൂര്ണമപ്പോയറി  ഉറപപ്പോക്കപ്പോന്
സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂനവനയം  സമറിതറി  അഭറിപപ്പോയനപടുകയുയം  അപകപ്പോരയം  നചയപ്പോനമനട  ഭൂഗര്ഭജല
വകുപട ഡയറകര് സമറിതറിക്കട ഉറപട നൽകുകയുയം  നചയ.   

പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേല് വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ അന്തറിമ ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.

ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്   6,  7 എനറിവ  സയംബനറിച്ചട  ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുകൾ  പരറിഗണറിച്ച സമറിതറി ആയവ  അയംഗതീകരറിച.  

6. 2018-19-  നല  ധനപ്പോഭദര്ത്ഥനകളുനടെ  സൂക്ഷ്മ  പരറിപശപ്പോധന  സയംബനറിച്ച       12-2-
2018, 16-2-2018, 21-2-2018     എനതീ   തതീയതറികളറിനല സമറിതറിപയപ്പോഗ നറിര്പദശയം    -
ശറിപപ്പോര്ശ    നമ്പര്       1,  2,  3,  4    എനറിവയറില്    ജലവറിഭവ വകുപട   ലഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര് 523/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.) 

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര് 1-പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട പരറിഗണറിച.
ജലവറിതരണ ഉപപയപ്പോക്തൃനറിരക്കുകളറില് 2014-ല് നറിശയറിച്ച തറനറിരക്കറിപന്മേല് എലപ്പോ വര്ഷവയം
5  ശതമപ്പോനയം  വര്ദന  വരുതപ്പോനമനട  സർക്കപ്പോർ   ഉതരവപ്പോയറിട്ടുനണനയം   എലപ്പോ
വറിഭപ്പോഗതറിലുയംനപട  ബറി.പറി.എല്.  വറിഭപ്പോഗക്കപ്പോര്ക്കട  15000  ലറിറര്  വനരയുള്ള  ജലതറിനന്റെ
പതറിമപ്പോസ ഉപപയപ്പോഗയം സഗൗജനദമപ്പോനണനയം അതറിനട മുകളറില് ഒരു ലറിറര് ജലയം ഉപപയപ്പോഗറിച്ചപ്പോൽ
പപപ്പോലുയം   മുഴുവന്  തുകയുയം  നല്പകണറിവരുനമനയം  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട
ഡയറകര് സമറിതറിനയ അററിയറിച.  എനപ്പോല് സമറിതറിക്കട നല്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടറില് ബറി.പറി.എല്.
ഉപപഭപ്പോകപ്പോക്കളക്കട  പപതദക  പരറിഗണന  ഈ  വറിഷയതറില്  നല്കറിയറിടറില  എനപ്പോണട
പറഞറിരറിക്കുനനതനട  അഭറിപപ്പോയനപട  സമറിതറി,   15000  ലറിറര്  വനര  പതറിമപ്പോസയം
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ഉപപഭപ്പോഗമുള്ള ബറി.പറി.എല്. വറിഭപ്പോഗക്കപ്പോനര വപ്പോടര് ചപ്പോര്ജട ഇനതറില് കൂടുതല് തുക ഈടെപ്പോക്കുക
എന നറിര്പദശതറില് നറിനയം ഒഴെറിവപ്പോക്കറിയറിട്ടുനണനയം പതറിമപ്പോസ ഉപപഭപ്പോഗയം 15000 ലറിറററിൽ  
അധറികരറിക്കുനവരറില് നറിന മപ്പോതമപ്പോണട അധറിക തുക ഈടെപ്പോക്കുനനതനമുള്ള വറിവരങ്ങള കൂടെറി
ഉളനപടുതറി പസ്തുത ശറിപപ്പോര്ശയറിപന്മേലുള്ള പുതുക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട സമര്പറിക്കുവപ്പോന് നറിര്പദശറിച.
അപകപ്പോരമുള്ള ററിപപപ്പോര്ടട ലഭദമപ്പോക്കപ്പോനമനട ജലവറിഭവ വകുപട നസക്രടററി സമറിതറിനയ അററിയറിച.

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര് 2-പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി ററിപപപ്പോര്ടട പരറിഗണറിച്ച
പവളയറില് വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുനടെ പടെപ്പോളഫതീ നമ്പരപ്പോയ '1916'  -ലൂനടെ നപപ്പോതുജനങ്ങളക്കട പരപ്പോതറി
അററിയറിക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമനയം  പകരളതറിനകത്തുള്ള  ഏതട  പരപ്പോതറിയുനടെയുയം  വറിശദവറിവരയം
പസ്തുത പടെപ്പോളഫതീ നമ്പര് മുപഖന പരറിപശപ്പോധറിക്കുവപ്പോൻ  സപ്പോധറിക്കുനമനയം ഇപകപ്പോരയം കഴെറിഞ ഒരു
വര്ഷതറിനുള്ളറില് ലഭറിച്ച  121874  പരപ്പോതറികളറില്  117285  പരപ്പോതറികള പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുനണനയം
96.24% പരപ്പോതറികള വപ്പോടര് ലതീപക്കജമപ്പോയുയം 79.99% പരപ്പോതറികള വപ്പോടര് പഷപ്പോര്പടജമപ്പോയുയം
ബനനപടട  പരറിഹരറിച്ചറിട്ടുനണനയം  നറിലവറില്  പചപ്പോര്ച്ച  തടെയുനതുമപ്പോയറി  ബനനപട
പശങ്ങള  പരറിഹരറിക്കുനതട  റണറിയംഗട  പകപ്പോണ്ടപ്പോകട  മുപഖനയപ്പോനണനയം  ഈ ഇനതറില്
മൂനപകപ്പോടെറിപയപ്പോളയം  രൂപ  കുടെറിശറികയുനണനയം  അധറിക  ഫണട  അനുവദറിച്ചപ്പോല്  മപ്പോതപമ
സമയബനറിതമപ്പോയറി  പവൃതറികള  നചയതതീര്ക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂനവനയം പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററി എയം.ഡറി. സമറിതറിനയ അററിയറിച.  

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

ശറിപപ്പോര്ശ നമ്പര് 3-പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട പരറിഗണറിച്ച
പവളയറില് നറിലവറിനല പരഖകളുനടെ  അടെറിസ്ഥപ്പോനതറില്  1584  ഏക്കര് ഭൂമറി  പകരള  വപ്പോടര്
അപതപ്പോററിററിയുനടെ  ലകവശമുനണനട  കനണതറിയറിട്ടുനണനയം  ആയതറിനന്റെ  വറിവരങ്ങള
നവബ്ലസററിനല ജറി.ഐ.എസട. പപപ്പോര്ടലറില് അപ് പലപ്പോഡട നചയ്തറിട്ടുനണനയം പുതറിയതപ്പോയറി
ചുറ്റുമതറില് നകട്ടുനതറിനപ്പോയറി പ്ലേപ്പോന് നഹഡറില് വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന ബഡ്ജറട വറിഹറിതയം
അപരദപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല്  ഫണറിനന്റെ  ലഭദത  അനുസരറിചമപ്പോതപമ  തുടെര്പവര്തനങ്ങള
തതീരുമപ്പോനറിക്കപ്പോന് സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂനവനയം നറിലവറില് 14 പകപ്പോടെറിപയപ്പോളയം രൂപയുനടെ ബറില്ലുകള
തതീര്പപ്പോക്കപ്പോനുനണനയം  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറകര്  സമറിതറിനയ
അററിയറിച. 

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച. 

ശറിപപ്പോര്ശ  നമ്പര്   4-പന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ ററിപപപ്പോര്ടട  സമറിതറി
പരറിഗണറിച.  പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയറില്  പപ്പോരയംഭതറില്  സത്വതീപവജട  നവര്ടറിക്കലപ്പോണട
ഉണപ്പോയറിരുനനതങ്കറിലുയം  ഇപപപ്പോള  പൂര്ണപതപ്പോതറില്  പവര്തനക്ഷമമപ്പോയ  സത്വതീപവജട
വറിയംഗപ്പോയറി  രൂപതീകരറിച്ചറിട്ടുനണനയം  ഗുരുവപ്പോയൂര്  എസട.ടെറി.പറി.  3  എയം.എല്.ഡറി.   14-11-2021-ലുയം
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തറിരുവനന്തപുരയം  നമഡറിക്കല്  പകപ്പോപളജറില്  5  എയം.എല്.ഡറി.  8-8-2021-ലുയം  കമതീഷന്
നചയനവനയം കൂടെപ്പോനത  5  എയം.എല്.ഡറി.   ഏലയംകുളതട   2022 മപ്പോര്ച്ചട  മപ്പോസതറിലുയം  12
എയം.എല്.ഡറി.  എസട.ടെറി.പറി.  നകപ്പോലയം കുരതീപ്പുഴെയറില്  30-5-2022-ലുയം തതീര്ക്കപ്പോനുപദശറിക്കുനനണനയം
പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി മപ്പോപനജറിയംഗട ഡയറകര്  സമറിതറിനയ അററിയറിച. 

പസ്തുത ററിപപപ്പോര്ടട സമറിതറി അയംഗതീകരറിച.  

7. 19-2-2020-  നല  സമറിതറിപയപ്പോഗ  നറിര്പദശയം    -    ജലവറിഭവ  വകുപട  ലഭദമപ്പോക്കറിയ
ററിപപപ്പോര്ടട

(ഫയല് നമ്പര്  2090/സബട.സറി. എ 1/2020/നറി.നസ.)

 പസ്തുത സമറിതറി നറിര്പദശതറിപന്മേല് ജലവറിഭവ വകുപട ലഭദമപ്പോക്കറിയ നടെപടെറി പതറിക
സമറിതറി പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം അയംഗതീകരറിക്കുകയുയം നചയ. 

തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി  വപ്പോടര്  സലപ്ലേ  സ്കതീയം  തുടെങ്ങറിനയങ്കറിലുയം  പറപ്പോഡട  മുററിക്കപ്പോനുള്ള  ഫണട
നല്കപ്പോതതറിനപ്പോല്  പജപ്പോലറി  നറിര്തറിവച്ചറിരറിക്കുകയപ്പോനണനട  ഒരു  അയംഗയം  സമറിതറിയുനടെ
ശദയറിൽനപടുതറി. മുന്പട എന്.ആര്.ഡറി.ഡബദ്യു.പറി. (National Rural Drinking Water
Programme)-ല്  ഉളനപടുതറി  നചയ്തറിരുന  പസ്തുത  പജപ്പോലറി  2016  ആയപപപ്പോള  പറപ്പോഡട
മുററിക്കുനതറിനുള്ള പണയം നകപ്പോടുക്കപ്പോനുള്ള ഫണറിനന്റെ അപരദപ്പോപ്തതയപ്പോല് തടെസനപടുകയുയം
ആയതറിനന്റെ പപരറില് കരപ്പോറുകപ്പോരനന മപ്പോറ്റുകയുയം  എന്.ആര്.ഡറി.ഡബദ്യു.പറി. -  ല് ഉളനപട
പജപ്പോലറികള  ജല്ജതീവന്  മറിഷനറിപലക്കട  മപ്പോറ്റുനതറിനട  തതീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  നചയ്നതങ്കറിലുയം
ഇതറിനറിനടെ  തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയപ്പോയറി  മപ്പോററിയതറിനപ്പോല്  ഇവറിടുനത  പജപ്പോലറികള
ജല്ജതീവന് മറിഷന് വഴെറി നചയപ്പോന് കഴെറിയപ്പോത അവസ്ഥയപ്പോനണനയം ഇതുമപ്പോയറി ബനനപടട
മനറിതലതറില് നടെതറിയ  ചര്ച്ചയറില് തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി വപ്പോടര് സലപ്ലേ സ്കതീമുമപ്പോയറി ബനനപടട
പജപ്പോലറി നചയ്തറിരുന കരപ്പോറുകപ്പോരനന വച്ചട പജപ്പോലറി പുനരപ്പോരയംഭറിക്കപ്പോനുയം ആയതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ
തുകയട  ഭരണപ്പോനുമതറി  കനണത്തുവപ്പോനുയം  തതീരുമപ്പോനറിചനവങ്കറിലുയം  അപകപ്പോരയം  പണയം
നല്കുനതറിനട  ഭരണപ്പോനുമതറിയുള്ള  ഒരു  ശതീർഷകയം  വകുപറിനറിലപ്പോതതറിനപ്പോല്  സയംസ്ഥപ്പോന
പദതറിയറിനല   അര്ബന്  സ്കതീമറിലുളനപടുതറി  ഭരണപ്പോനുമതറി  നല്കുനതറിനുള്ള
നപപ്പോപപപ്പോസല്  നകപ്പോടുക്കുനതറിനട   മപ്പോതപമ   സപ്പോധറിക്കുകയുള്ളൂനവനയം  സയംസ്ഥപ്പോന
പദതറിയറിൽ  ഈ വര്ഷനത ഫണട തതീര്നതുനകപ്പോണട അടുത വര്ഷനത ഫണറിപലക്കട
റതീ-അപപപ്പോപറിപയറട  നചയ്തപ്പോപല  പസജത  പജപ്പോലറി  നചയപ്പോന്  കഴെറിയുകയുള്ളൂ  എനതപ്പോണട
നറിലവറിനല സ്ഥറിതറിനയനയം പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററി  (പനപ്പോര്പതണ് റതീജറിയന്)  ചതീഫട
എകറികപ്യൂടതീവട  എഞറിനതീയര് സമറിതറിനയ അററിയറിച.  ഇതുമപ്പോയറി ബനനപടട  പശഷറിക്കുന
പജപ്പോലറികള  തതീര്ക്കുനതറിനുപവണറിയുള്ള  വറിശദമപ്പോയ  ററിപപപ്പോര്ടട  ആണട  ഇപപപ്പോള
തയപ്പോറപ്പോക്കുനനതനയം  തറിരൂരങ്ങപ്പോടെറി  നറിലവറില്  മുനറിസറിപപ്പോലറിററിയപ്പോയതറിനപ്പോല്  പസ്തുത
പജപ്പോലറിയുനടെ  ഡറി.ആര്.  അടുത വര്ഷനത അര്ബന് നഹഡറിപലക്കട  നകപ്പോടുക്കണനമനയം
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പറപ്പോഡട  കടറിയംഗറിനുള്ള  തുക  ഏതട  നഹഡറില്  നറിനനടുക്കപ്പോന്  സപ്പോധറിക്കുനമനതട
പരറിപശപ്പോധറിച്ചപശഷയം  നചയപ്പോനമനയം  ഭൂഗര്ഭജല  വകുപട  ഡയറകര്  കൂടറിപച്ചര്ത്തു.  തുടെര്നട
പറപ്പോഡട  മുററിക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  തുക   സയംസ്ഥപ്പോന  പദതറിയറിൽ   നറിനയം  മപ്പോറുനതറിനട
പകരയം  പസ്തുത  പജപ്പോലറി  അര്ബന്  സ്കതീമറിലുളനപടുതറി  ആവശദമപ്പോയ  തുക  അര്ബന്
നഹഡറില്  വകയറിരുതറിയപ്പോല്  മതറിനയനയം  കരപ്പോറുകപ്പോരനന്റെ  അനപ്പോസ്ഥനകപ്പോണല  മററിച്ചട
പറപ്പോഡട  പൂര്തറിയപ്പോക്കുനതറിനപ്പോവശദമപ്പോയ  ഫണറിനന്റെ  അപരദപ്പോപ്തത   നകപ്പോണപ്പോണട  പസ്തുത
പജപ്പോലറി  നറിര്തറിവച്ചറിരറിക്കുനനതങ്കറില്  അതട  പരറിഹരറിക്കണനമനയം  സമറിതറി
അഭറിപപ്പോയനപട്ടു.  

II  സമറിതറിയുനടെ ശദയറില്നപടുതറിയ ഫയല്  

8. 1986-  നല   പകരള വപ്പോടര് സലപ്ലേ ആന്ഡട സത്വതീവപറജട ആകറിനനുസൃതമപ്പോയറി പകരള
വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  നടെകറിക്കല്  സര്വതീസട  റൂളസട  രൂപതീകരറിച്ചട  ലഭദമപ്പോക്കുനതട
സയംബനറിച്ചട

(ഫയല് നമ്പര്  3355/സബട.സറി. എ 1/2019/നറി.നസ.) 

തസറികയുമപ്പോയറി  ബനനപട  വറിഷയങ്ങള  റൂളസറിലുളനപടുതറി  14-11-2021-ല്
സയംഘടെനകളുമപ്പോയറി  ചര്ച്ച  നചയ്തട  20-12-2021-ല്  സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട  സമര്പറിച്ചറിട്ടുള്ള
തപ്പോനണനട   പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററി  മപ്പോപനജറിയംഗട  ഡയറകര്  സമറിതറിനയ  ധരറിപറിച.
അഞട  നസഷദല്  റൂളസറിനന്റെ   കരടെട   പകരള  വപ്പോടര്  അപതപ്പോററിററിയറില്  നറിനട
സര്ക്കപ്പോരറിപലക്കട  അയച്ചറിട്ടുനണനയം  അവ  സബ്ജകട  കമറിററിക്കട  സമർപറിക്കുനതറിനുള്ള
നടെപടെറിക്രമങ്ങൾ  സത്വതീകരറിചവരുനനവനയം   ജലവറിഭവ  വകുപട  നസക്രടററി  തുടെര്നട
അററിയറിച.  അവ  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി ലഭദമപ്പോക്കണനമനട സമറിതറി നറിര്പദശയം നല്കറി. 

ലവകുപനരയം 4.30-നട പയപ്പോഗയം പറിരറിഞ്ഞു. 

____________
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