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സബ്ജകറ കേമനിറനി  III
(ജലവനിഭവന്റിം)
(2021 -2023)

ഘടെന

സചെയര്മഭാന :

ശതീ.  കറഭാഷനി അഗസനിന,
ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശതീ. സകേ. ബനി. ഗകണേഷറ കുമഭാര്

ശതീ. ജനി. എസറ. ജയലഭാല് 

ശതീ. ലനികനഭാ കജഭാസഫറ 

ശതീ. സനി. ആര്. മകഹേഷറ

ശതീ. സകേ. പനി. എ. മജതീദറ

ശതീ. പനി. മമനിക്കുട്ടേനി 

ശതീ. മഭാണേനി  സനി. കേഭാപന

ശതീ. സകേ. സജ. മഭാകേ റസനി 

ശതീ. എച്ചറ. സലഭാന്റിം 

ശതീ. ടെനി. സനിദനിഖറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി.

ശതീമതനി   രജനനി  വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  അമനിളനി  പനി. , അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

2021-2022 സഭാമതനികേ വര്ഷസത ബഡ്ജറനില് ജലവനിഭവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ
കേമനിറനി  III-സന   പരനിധനിയനില്  വരുന ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച
ഒനഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനിയുസടെ സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

2021  ജൂണ്  16,  22  എനതീ  തതീയതനികേളനില്  സമനിതനി  കയഭാഗന്റിം  കചെര്ന.   കകേരള
നനിയമസഭയുസടെ  നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹേണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ
സന്റിംബനമഭായനി പുറസപടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശ കരഖകേളനിലന്റിം വഭ്യവസ്ഥ സചെയനിട്ടുള്ള വനിധന്റിം
തഭാസഴെപറയുന  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില്  ഉളസകഭാള്ളുന   വനിവനിധ  സചെലവനിനങ്ങള  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിച.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XX ―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XXIX―കൃഷനി (സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം)

(2702, 2705, 4702,  4705, 6705  എനതീ 
കേണേകനിനങ്ങള മഭാതന്റിം)

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് XXXVIII―ജലകസചെനന്റിം  

ബനസപട്ടേ  വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം  ലഭനിച്ച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണേനിക്കുകേയുന്റിം
കയഭാഗതനില് സനനിഹേനിതരഭായ ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില് നനിനന്റിം കൂടുതല് വനിവരങ്ങള ആരഭായുകേയുന്റിം
സചെയ.

ഭരണേഘടെനയന്റിം  സഭാമതനികേപരമഭായ  പരനിമനിതനികേളക്കുന്റിം  വനികധയമഭായനി  സമനിതനി
നല്കേനിയ നനിര്കദശങ്ങളുന്റിം ശനിപഭാര്ശകേളുമഭാണേറ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉള്ളടെകന്റിം സചെയനിരനിക്കുനതറ.

2021  ജൂലല  5  -ാംതതീയതനി  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, കറഭാഷനി അഗസനിന,
20 21  ജൂലല 5  .  സചെയര്മഭാന,

സബ്ജകറ കേമനിറനി III.

                                                               



7

റനികപഭാര്ട്ടേറ

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര്―XX  
ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം

കവഭാട്ടേറ സചെയതറ  :  1524.9481 കകേഭാടെനി രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ :  ഇല

2215―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം

2215-01-102-80―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം  -  ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം   -    ഗഭാമതീണേ
ജലവനിതരണേ  പദ്ധതനി  -    സപഭാതുജന  സഹേഭായകതഭാടു  കൂടെനിയ  ജല
വനിതരണേ പദ്ധതനിയറ സുസ്ഥനിരത ഉറപഭാകല്

വനിഹേനിതന്റിം ; 30 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

1.   ജലനനിധനി  ഒനന്റിം  രണന്റിം  ഘട്ടേങ്ങളനിലൂസടെ  പൂര്തതീകേരനിച്ചറ  സപഭാതുജനങ്ങളകറ
ലകേമഭാറനിയതുന്റിം  2021-22-ല് പവര്തന രഹേനിതവമഭായ  339  ഗുണേകഭഭാക്തൃതല കുടെനിസവള്ള
പദ്ധതനികേളുസടെ  പുനനഃരുദ്ധഭാരണേതനിനന്റിം  2020-21  -  ല്  ലകഭ്യമനിട്ടേനിരുന പദ്ധതനികേളുസടെ  കശഷനിക്കുന
പുനനഃരുദ്ധഭാരണേ പവര്തനങ്ങളുസടെ പൂര്തതീകേരണേതനിനമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്     20   കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2215-01-190-99(19)-31―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -
സപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള്ള സഹേഭായന്റിം   -   കകേരള
ജല  അകതഭാറനിറനിക്കുള്ള  സഹേഭായധനന്റിം    -    സഹേഭായധനന്റിം    -
ശമളന്റിം  .

വനിഹേനിതന്റിം : 170. 4286  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)  

2. കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേതീഴെനിലള്ള കുടെനിസവള്ള പദ്ധതനികേളുസടെ നടെതനിപനിനന്റിം
ജലവനിതരണേ വനിഭഭാഗന്റിം ജതീവനകഭാരുസടെ ശമളന്റിം,  സപനഷന, സപനഷന ആനകൂലഭ്യങ്ങളഭായ
DCRG,  കേമപ്യൂകട്ടേഷന,  മററ  എസഭാബനിഷ് സമനറ  സചെലവകേള എനനിവയഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
735.9735    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന  യനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2215-01-190-99(19)-36―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം   -   ശുദ്ധജല വനിതരണേന്റിം   -
സപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള്ള സഹേഭായന്റിം    -    കകേരള
ജല അകതഭാറനിറനിക്കുള്ള   സഹേഭായധനന്റിം   -   സഹേഭായധനന്റിം   -  ശമകള തരന്റിം  .

വനിഹേനിതന്റിം : 121.7399   കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)  

917/2021.
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3. കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേതീഴെനിലള്ള കുടെനിസവള്ള പദ്ധതനികേളുസടെ നടെതനിപനിനന്റിം
അടെനിയന്തര  പഭാധഭാനഭ്യമുള്ള  സചെലവകേളഭായ  ഓപകറഷന  ആനറ  സമയനിനനനസറ,
കലഭാണുകേളുസടെ തനിരനിച്ചടെവറ,   ലവദദ്യുതനി ചെഭാര്ജറ എനനിവയമഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
1413.7028    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2215-01-190-96―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം   -   ശുദ്ധജലവനിതരണേ ന്റിം   -    സപഭാതുകമഖലഭാ
സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള്ള സഹേഭായന്റിം   -   കുപനിസവള്ളന്റിം നനിര്മഭാണേ യൂണേനിററ

വനിഹേനിതന്റിം: 90 ലകന്റിം  രൂപ (പഭാന)  

4.  അരുവനികരയനിസല  കുപനിസവള്ള  ഉത്പഭാദന  യൂണേനിറനിസന  ഇതുവസരയുള്ള
പവ വൃതനികേളുസടെ തുകേ പൂര്ണമഭായനി സകേഭാടുതറ തതീര്ക്കുനതനിനഭായനി  5.7805  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം
സപരുവണഭാമൂഴെനി  കകേനതീകേരനിചള്ള കുപനിസവള്ള നനിര്മഭാണേ യൂണേനിററ  ആരന്റിംഭനിക്കുനതനിനഭായനി
25  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം ഉളസപസടെ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    30.7805    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

2215-01-190-92―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -
സപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം  മറ്റുമുള്ള സഹേഭായന്റിം   -   കകേരള വഭാട്ടേര്
അകതഭാറനിറനിയുസടെ  കേതീഴെനില് നനിലവനിലള്ള സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ നവതീകേരണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം  : 3 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

5. നനിലവനില് നടെപനിലഭാകനിവരുന 99 പദ്ധതനികേളകഭായുന്റിം  നടെപ്പു സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം
പതതീകനിക്കുന  പദ്ധതനികേളകഭായുന്റിം  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  സകേഭാടുത്തു  തതീര്ക്കുനതനിനന്റിം
കവണ്ടനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    17.791    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2215-01-190-87―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -  ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം  -
സപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം  മറ്റുമുള്ള  സഹേഭായന്റിം    -    സന്റിംരന്റിംഭകേ
വനിഭവ ആസൂതണേ സ്ഥഭാപന ശഭാകതീകേരണേവന്റിം ഇ    -    ഗകവര്ണേനസുന്റിം
ജനി  .   ഐ  .  എസറ  .  ഉന്റിം ഇനഫര്കമഷന മഭാകനജ് സമനന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 1 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

6.  കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനി   പൂര്ണമഭായുന്റിം കപപര് രഹേനിത സന്റിംവനിധഭാനതനികലയറ
മഭാറുനതനിനഭാവശഭ്യമഭായ  ലഭാപ് കടെഭാപ്പുകേള  അനബന  സഭാമഗനികേള  എനനിവ  വഭാങ്ങുകേ,
കസഭാഫറ സവയറുകേള വനികേസനിപനിക്കുകേ,  അറകുറപണേനികേള നടെത്തുകേ എനനിവയഭായനി    ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    11.1458    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.
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2215 -02-106-97―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം  -  മഭാലനിനഭ്യനനിവഭാരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം
വഭായു  -  ജല  മലനിനതീകേരണേന്റിം  തടെയല്  -  നദനി  മലനിനതീകേരണേന്റിം  തടെയുനതനിനന്റിം
എന  .  ജനി  .  ടെനി  .  നനിര്കദശന്റിം  പഭാലനിക്കുനതനിനള്ള  അവകബഭാധന്റിം  സൃഷനിക്കുനതനിന
മുള്ള പവര്തനി

വനിഹേനിതന്റിം : 5  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

7.  എലഭാ  ജനിലകേളനിലന്റിം  മലനിനജല  സന്റിംസ്കരണേന്റിം  നടെപനിലഭാകനി  സകേഭാണ്ടറ  നദനികേസള
മഭാലനിനഭ്യമുകമഭാക്കുനതനിനന്റിം  നദനികേളനിസല  ജലതനിസന  ഗുണേനനിലവഭാരന്റിം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി എലഭാ വനിദഭ്യഭാഭഭ്യഭാസ സ്ഥഭാപനങ്ങളനികലയന്റിം വഭാട്ടേര് കേകഭാളനിറനി സടെസറ
കേനിററ നല്കുനതനിനന്റിം നനിലവനില് നടെപനിലഭാകനി വരുന 9 പദ്ധതനികേളക്കുന്റിം നടെപ്പുസഭാമതനികേ
വര്ഷന്റിം  പതതീകനിക്കുന  പദ്ധതനികേളുസടെ   നനിര്വ്വഹേണേതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  
495    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2215-02-190-99(02)-31―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    മഭാലനിനഭ്യ  നനിവഭാര
ണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    സപഭാതുകമഖലഭാ സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള്ള
സഹേഭായന്റിം     -    കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയള്ള  സഹേഭായധനന്റിം    -
സഹേഭായധനന്റിം   -   ശമളന്റിം

 വനിഹേനിതന്റിം : 16.9178  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)  

8.  കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേതീഴെനിലള്ള സകതീവകറജറ  പദ്ധതനികേളുസടെ നടെതനിപനിനന്റിം  ഈ
വനിഭഭാഗന്റിം ജതീവനകഭാരുസടെ ശമളന്റിം,  സപനഷന,  സപനഷന ആനകൂലഭ്യങ്ങളഭായ  DCRG,  കേമപ്യൂകട്ടേഷന
മററ  എസഭാബനിഷ് സമനറ  സചെലവകേള  എനനിവയഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    10.716     കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2215-02-190-99(02)-36―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    മഭാലനിനഭ്യ  നനിവഭാരണേവന്റിം
ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    സപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം  മറ്റുമുള്ള
സഹേഭായന്റിം     -    കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയള്ള  സഹേഭായധനന്റിം
സഹേഭായധനന്റിം   -     ശമകളതരന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 11.9697  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)  

9.  കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  കേതീഴെനിലള്ള  സകതീവകറജറ  പദ്ധതനികേളുസടെ
നടെതനിപനിനന്റിം ഇതുമഭായനി ബനസപട്ടേ അടെനിയന്തര പഭാധഭാനഭ്യമുള്ള സചെലവകേളഭായ ഓപകറഷന
ആനറ സമയനിനനനസറ, കലഭാണുകേളുസടെ തനിരനിച്ചടെവറ, ലവദദ്യുതനി ചെഭാര്ജറ എനനിവയഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   38.953    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.
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4215―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ

4215-01-101-97―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   ശുദ്ധ
ജല  വനിതരണേന്റിം    -    നഗര  ജലവനിതരണേ  പദ്ധതനി  -    നഗര  ജലവനിതരണേ
പദ്ധതനികേളുസടെ സമച്ചസപടുതല്   /   പുനരധനിവഭാസന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 45  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

10.  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലവനില്  നടെപനിലഭാകനി  വരുന  13
പദ്ധതനികേളകഭായുന്റിം നടെപ്പുസഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം പതതീകനിക്കുന പുതനിയ പദ്ധതനികേളകഭായുന്റിം
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    166.3478     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4215-01-101-96―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -     ശുദ്ധ
ജലവനിതരണേന്റിം   -   നഗരജലവനിതരണേ പദ്ധതനി  -   അരുവനികര പമനിങറ കസഷസന
നവതീകേരണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 1  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

11. അരുവനികര പമനിങറ കസഷസന നവതീകേരണേ പവര്തനങ്ങളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
2.6792    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4215-01-102-98 (01)―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധന   സച്ചലവറ   -
ശുദ്ധജല വനിതരണേന്റിം  -  ഗഭാമതീണേ ജലവനിതരണേന്റിം   -     നബഭാര്ഡെറ സഹേഭായമുള്ള
ഗഭാമതീണേ ജല വനിതരണേ പദ്ധതനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 51.8  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

12.  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലവനില്  നടെപനിലഭാകനി  വരുന  23
പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം  നടെപ്പു  സഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  പതതീകനിക്കുന  പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം
പൂര്തതീകേരണേതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    140.7931     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4215 - 01- 102- 97 ―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം      സന്റിംബനനിച്ച
മൂലധനസച്ചലവറ  -    ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം  -  ഗഭാമതീണേ  ജലവനിതരണേന്റിം  -
ഗഭാമതീണേ ജലവനിതരണേ പദ്ധതനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 10  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

13.  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലവനില്  നടെപനിലഭാകനി  വരുന  29
പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം  നടെപ്പു  സഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  പതതീകനിക്കുന  പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം
പൂര്തതീകേരണേതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    213.9008     കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി   ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.
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4215-01-102-92―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -    ഗഭാമതീണേ  ജലവനിതരണേന്റിം   ജല്  ജതീവന  മനിഷന
(  എന  .  ആര്  .  ഡെനി  .  ഡെബപ്യൂ  .  പനി  .)       50%   കകേന വനിഹേനിതന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 800  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

14.  2024  –ഓസടെ  കകേരളതനിസല  എലഭാ  ഗഭാമതീണേ  ഭവനങ്ങളനിലന്റിം  കുടെനിസവള്ള
കേണേകനകേള  ലഭഭ്യമഭാക്കുകേ  എന  ലകഭ്യകതഭാസടെ  വനിഭഭാവനന്റിം  സചെയനിട്ടുള്ള  കകേന
സര്കഭാരനിസന  പദ്ധതനിയഭായ   ജല്  ജതീവന  മനിഷന  പദ്ധതനിയനില്  ഉളസപടുതനി   നടെപ്പു
സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം  29.37  ലകന്റിം പുതനിയ കുടെനിസവള്ള കേണേകനകേള നല്കുനതനിനഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2809.18     കകേഭാടെനി  രൂപ  സന്റിംസ്ഥഭാന  വനിഹേനിതമഭായനി  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4215-01-102-91―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജല   വനിതരണേന്റിം    -    ഗഭാമതീണേ ജലവനിതരണേന്റിം     -  ജലനനിധനിയുസടെ കേതീഴെനിലള്ള
ജലവനിതരണേ പദ്ധതനികേളുസടെ പൂര്തതീകേരണേന്റിം ഘട്ടേന്റിം   II

വനിഹേനിതന്റിം : 1.25   കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന) 

15.  മലപ്പുറന്റിം  ജനിലയനിസല  മുനതീയൂര്  ഗഭാമപഞഭായതനിസല  ബൃഹേതറ  കുടെനിസവള്ള
പദ്ധതനിയുസടെ  പൂര്തതീകേരണേതനിനന്റിം  ജലനനിധനി  രണ്ടഭാന്റിംഘട്ടേ  പദ്ധതനിയുസടെ  ഭഭാഗമഭായുള്ള
ബനില്ലുകേള  തതീര്പഭാക്കുനതനിനന്റിം  ഈ  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  മുഴുവന  സ്കതീമുകേളുസടെയുന്റിം
പൂര്തതീകേരണേതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    13.75     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4215-01-800-92―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജല വനിതരണേന്റിം   -   മറ്റു  സചെലവകേള   -   ജലസന്റിംരകണേവന്റിം  ഉറവനിടെന്റിം
സമച്ചസപടുതലന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 2  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന) 

16.  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലവനില്  നടെപനിലഭാകനി  വരുന  42
പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം  നടെപ്പുസഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  പതതീകനിക്കുന  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം
നനിര്വ്വഹേണേതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.9403     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4215 - 01- 800- 91―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം        സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -
ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -    മറ്റു  സചെലവകേള    -    മഭാനവകശഷനി  വനികേസനവന്റിം  ,
ഗകവഷണേന്റിം  ,   ഗുണേനനിയനണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 1  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)
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17. കുടെനിശനികേ ബനില് തുകേ ഒടുക്കുനതനിനന്റിം നടെപ്പുസഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം പതതീകനിക്കുന
പുതനിയ പദ്ധതനികേളുസടെ നനിര്വ്വഹേണേതനിനമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.0159    കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4215-01-800-90―ശുദ്ധജല വനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   ശുദ്ധജല
വനിതരണേന്റിം    -    മറ്റു സചെലവകേള    -    പകതഭ്യകേ സ്ഥഭാപനങ്ങള    /    സ്ഥലങ്ങള  ക്കുള്ള
ശുദ്ധജല പദ്ധതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 1  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

18.  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലവനില്  നടെപനിലഭാകനി  വരുന  10
പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം  നടെപ്പുസഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  പതതീകനിക്കുന  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം
നനിര്വ്വഹേണേതനിനമഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3.6637     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4215-01-800-89―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -    മറ്റു  സചെലവകേള    -    ഉത്പഭാദനവന്റിം  വനിതരണേവന്റിം
സമച്ചസപടുതല്

വനിഹേനിതന്റിം : 50  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

19.  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലവനില്  നടെപനിലഭാകനി  വരുന  507
പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം  നടെപ്പുസഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  പതതീകനിക്കുന  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം
നനിര്വ്വഹേണേതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    220.542     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4215-01-800-88―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജല വനിതരണേന്റിം   -   മറ്റു സചെലവകേള   -   ജനിക സഹേകേരണേകതഭാടുള്ള കകേരള
ശുദ്ധജലവനിതരണേ പദ്ധതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 7.5  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

20. കുടെനിശനികേ ബനില് തുകേ ഒടുക്കുനതനിനന്റിം നടെപ്പുസഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം പതതീകനിക്കുന
പുതനിയ പദ്ധതനികേളുസടെ നനിര്വ്വഹേണേതനിനമഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    22.9477    കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.



13

4215-02-190-99―ശുദ്ധജല  വനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം   സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -
മലനിന  നനിവഭാരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  -  സപഭാതുകമഖലഭാ   സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം
മറ്റുമുള്ള  വഭായ്പകേള    -    കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  മഭാലനിനഭ്യ  സന്റിംസ്കരണേ
പദ്ധതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 24.6  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന) 

21.  കുടെനിശനികേ  ബനില്  തുകേ  ഒടുക്കുനതനിനന്റിം  നനിലവനില്  നടെപനിലഭാകനി  വരുന  80
പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം  നടെപ്പുസഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  പതതീകനിക്കുന  പുതനിയ  പദ്ധതനികേളുസടെയുന്റിം
നനിര്വ്വഹേണേതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    11.357     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് - XXIX (കൃഷനി)

      കവഭാട്ടേറ സചെയതറ          : 3800.7217 കകേഭാടെനി രൂപ

ചെഭാര്ജറ സചെയതറ      :       10.04 ലകന്റിം രൂപ

2702  - സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം

2702- 01- 800- 94- 34-3―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   ഉപരനിതലജലന്റിം   -    മറ്റു സചെലവകേള   - 
സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന പദ്ധതനികേളുസടെ സന്റിംരകണേന്റിം   -   മറ്റു സചെലവകേള   
-   മറനിനന്റിം 

വനിഹേനിതന്റിം : 26.25  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

22. സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന പദ്ധതനികേളുസടെ സുഗമമഭായ പവര്തനതനിനറ കവണ്ടനിയുള്ള
അറകുറപണേനികേളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    8.75     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

2702-01-800-88-33―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -    മറ്റു  സചെലവകേള    -    പമറ
ഉപകയഭാഗനിച്ചറ  പുഞകൃഷനികറ  സവള്ളന്റിം വറനിക്കുനതനിനള്ള സബ്സനിഡെനി    -
സബ്സനിഡെനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 15  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)  

23.  തനിരുവന്തപുരന്റിം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാട്ടേയന്റിം,  തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനിസല പുഞകൃഷനികറ കവണ്ടനി
പമറ ഉപകയഭാഗനിച്ചറ സവള്ളന്റിം വറനിക്കുനതനിനള്ള സബ്സനിഡെനിയഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   10
കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.
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2702-02-005-99―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   ഭൂഗര്ഭജലന്റിം   -   അകനകഷണേന്റിം    -   ഭൂഗര്ഭജലതനിനള്ള
അകനകഷണേവന്റിം വനികേസനവന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 11.5   കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)  

24.  നനിലവനിലള്ള  കുഴെല്കേനിണേര്  നനിര്മഭാണേ  യനങ്ങള  സചെറനിയ  വഴെനികേളനിലൂസടെ
സഞരനിച്ചറ  കുഴെല്കേനിണേര്  നനിര്മഭാണേന്റിം  നടെത്തുനതനിനനകയഭാജഭ്യമലഭാതനിനഭാല്  പസ്തുത
ആവശഭ്യതനിനഭായനി  3  സചെറനിയ  കുഴെല്കേനിണേര്  നനിര്മഭാണേ  റനിഗ്ഗുകേള വഭാങ്ങുനതനിനതനികലകഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3.5      കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
/  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2702-02-103-99―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം    -    ഭൂഗര്ഭജലന്റിം    -    കുഴെല്കനിണേറുകേള    -    ഭൂഗര്ഭ
ജലഭാധനിഷനിത കുടെനിസവള്ള പദ്ധതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 1   കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

25.  ജലകഭാമമുള്ള പകദശങ്ങളനില് മനികേച്ച ജലകസഭാതസ്സുകേള നനിര്മനിച്ചറ കുടെനിസവള്ള
ലഭഭ്യത  ഉറപഭാക്കുകേസയന  ലകഭ്യകതഭാസടെ  80  സചെറുകേനിടെ  കുടെനിസവള്ള  പദ്ധതനികേളുസടെ
പുനരുദ്ധഭാരണേ പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം 500 കുഴെല്കേനിണേര് ലകേപമ്പുകേളുസടെ അറകുറപണേനികേള
നടെത്തുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    50    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

2702-03-101-98(03)―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം    -    സന്റിംരകണേപണേനികേള    -  വഭാട്ടേര്  ടെഭാങ്കുകേള  -
സന്റിംരകണേപണേനികേള  -    മറ്റു സചെലവകേള    -    സവള്ളസപഭാകനഭാശന്റിം മൂലമുള്ള
അറകുറപണേനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 11   കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

26.  പകൃതനി ദുരന്തങ്ങളമൂലന്റിം ജലകസചെന നനിര്മനിതനികേളക്കുണ്ടഭാകുന കകേടുപഭാടുകേള
പരനിഹേരനിക്കുനതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    14     കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി    ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

2702-80-005-99-34―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -    ജനറല്  -  അകനകഷണേന്റിം   -    സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന
പണേനികേസളപറനിയുള്ള  വനിശദമഭായ  അകനകഷണേവന്റിം  സന്റിംകയഭാജനിത
പദ്ധതനികേള തയഭാറഭാകലന്റിം   -   മറ്റു സചെലവകേള

വനിഹേനിതന്റിം : 50   ലകന്റിം  രൂപ ( പഭാന)

27. പുതനിയ പദ്ധതനികേളുസടെ നനിര്വ്വഹേണേതനിനഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.5   കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.



15

2702- 80- 052- 99―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   ജനറല്  -  യനങ്ങളുന്റിം ഉപകേരണേങ്ങളുന്റിം   -   സചെറുകേനിടെ
ജലകസചെനതനിന കവണ്ടനിയുള്ള യകനഭാപകേരണേങ്ങള

വനിഹേനിതന്റിം : 22.50   ലകന്റിം  രൂപ ( കനഭാണ് പഭാന)

28.  സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനതനിനഭായനി  പുതനിയ യനസഭാമഗനികേള വഭാങ്ങുനതനിനഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    2      കകേഭാടെനി രൂപഅധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധന സചെലവറ

4702-00-101-99―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഉപരനിതലജലന്റിം
-  സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന  കജഭാലനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 15   കകേഭാടെനി  രൂപ ( പഭാന)

29.  കേഭാര്ഷനികേ  ജലകസചെന  സസൗകേരഭ്യന്റിം  സമച്ചസപടുത്തുനതനിനള്ള  നനിര്മഭാണേ
പവര്തനങ്ങള നടെത്തുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    10    കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി    ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4702-00-101-97―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   ഉപരനിതലജലന്റിം   -  ലനിഫറ
ഇറനികഗഷന  (  ജനിലഭാ പദ്ധതനി  )

വനിഹേനിതന്റിം : 19.73 കകേഭാടെനി  രൂപ ( പഭാന)

30.  നഭാണേഭ്യവനിളകേളകറ പഭാധഭാനഭ്യന്റിം നല്കുനതനിനഭായനി ലനിഫറ  ഇറനികഗഷന സ്കതീമനിനറ
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    20.27    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
/  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-93―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെന  കജഭാലനികേള    -    നബഭാര്ഡെറ  സഹേഭായകതഭാസടെയുള്ള
പദ്ധതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 37   കകേഭാടെനി  രൂപ (പഭാന)

31.  സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനവമഭായനി ബനസപട്ടേറ  നബഭാര്ഡെറ  സഹേഭായമുള്ള   കഭാസറ  I
പവൃതനികേള  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    13    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4702-00-101-90―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ  -   ഉപരനിതലജലന്റിം   -  ലനിഫറ
ഇറനികഗഷന പദ്ധതനികേള നവതീകേരനികല്

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.
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32.  ലനിഫറ  ഇറനികഗഷന  പദ്ധതനികേളുസടെ  നവതീകേരണേവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  പുതനിയ
പവൃതനികേള  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    5    കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4702-00-101-89―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഉപരനിതല  ജലന്റിം    -
മലബഭാര്   ജലകസചെന  പഭാകകജറ    (  മനിര്പഭാ  )-    സറഗുകലററുകേളുസടെയുന്റിം  ലനിഫറ
ഇറനികഗഷന പദ്ധതനിയുസടെയുന്റിം പുനരുദ്ധഭാരണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 4  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

33.  മലബഭാര്  ജലകസചെന  പഭാകകജുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  നനിലവനിലള്ള  സ്കതീമുകേളുസടെ
പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4702-00-101-87―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
കുളങ്ങളുസടെ നവതീകേരണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

34.  ഹേരനിതകകേരളന്റിം  മഭാസര്  പഭാനനില്  ഉളസപടുതനിയനിട്ടേനിലഭാത  കുളങ്ങളുസടെ
നവതീകേരണേതനിനന്റിം  പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനമഭായനി    ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    7    കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-84―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
മുനഗണേന പവൃതനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 6 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

35.  നനിലവനിലള്ള  ജലകസചെന  നനിര്മനിതനികേളുസടെ  അറകുറപണേനികേളകഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    2    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-82―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം   -   കഭാസറ   II

വനിഹേനിതന്റിം :15.50  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)
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36.  50  സഹേകര്  വസരയുള്ള  പകദശതറ  ജലകസചെന  സസൗകേരഭ്യന്റിം  കേഭാരഭ്യകമമഭായനി
ലഭഭ്യമഭാക്കുനതനിന നുകവണ്ടനി  സ്ട്രക്ച്ചറുകേളുസടെ  നനിര്മഭാണേതനിനന്റിം  പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനമഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   10   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702- 00- 101- 80―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന വനിഭഭാഗന്റിം മുകഖനയുള്ള തലയഭാര് കേനഭാലനിനറ  ഇടെതറ
വലതറ പഭാര്ശകങ്ങളുസടെ നവതീകേരണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

37.  തലയഭാര് കേനഭാലനിസന ഇടെതറ  വലതറ  പഭാര്ശകങ്ങളുസടെ നവതീകേരണേ പവൃതനികേള
ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന

4702-00-101-79―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
സചെകറ ഡെഭാമുകേളുന്റിം  സറഗുകലററുകേളുന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

38.  ജലകസചെന  സസൗകേരഭ്യന്റിം  ലഭഭ്യമലഭാത  പകദശങ്ങളനില്  ജലലഭഭ്യത
ഉറപ്പുവരുത്തുനതനികലയഭായനി  പുതനിയ  സചെകറഡെഭാമുകേളുസടെയുന്റിം  സറഗുകലററുകേളുസടെയുന്റിം
നനിര്മഭാണേതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    10    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4702-00-101-77―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
കേഭാകവരനി  കബസനിനനിസല സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന പദ്ധതനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 3 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

39.  കേഭാകവരനി  കബസനിനനിസല  സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെന  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ
പുതനിയ  പവൃതനികേള  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    7     കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-76―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   ഉപരനിതലജലന്റിം   -   പഭാമഭാര്
കബസനിനനിസല  ജലവനിഭവങ്ങളുസടെ  കേഭാരഭ്യകമമഭായ   ഉപകയഭാഗതനിനഭായു  ള്ള
ലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന  പദ്ധതനികേള  .

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.
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40. പഭാമഭാര് കബസനിനനിസല  ജലവനിഭവങ്ങളുസടെ  കേഭാരഭ്യകമമഭായ  ഉപകയഭാഗതനിനഭായുള്ള
ലമകക്രഭാ  ഇറനികഗഷന  പദ്ധതനികേളുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  പുതനിയ  പവൃതനികേള  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   2    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-73―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ  -   ഉപരനിതലജലന്റിം   -   ലനിഫറ
ഇറനികഗഷന പദ്ധതനികേളുസടെ പുനനഃസ്ഥഭാപനന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 6 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

41.  തുടെര്ച്ചയഭായ സവള്ളസപഭാകവന്റിം മഴെസകടുതനിയുന്റിം മൂലന്റിം  പമറ ഹേസൗസുകേളക്കുന്റിം അനബന
ഉപകേരണേങ്ങളക്കുന്റിം ഉണ്ടഭാകുന നഭാശനഷന്റിം പരനിഹേരനിക്കുനതനിനന്റിം  കൂടുതല് പകദശതറ  കേഭാര്ഷനികേ
ആവശഭ്യങ്ങളകറ  കവണ്ടനിയുള്ള  ജലലഭഭ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായുള്ള  ലതീഡെനിന്റിംഗറ  ചെഭാനലനിസന
നനിര്മഭാണേതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    6    കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യു  ന.

4702-00-101-71―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
ഭവഭാനനി തടെന്റിം   -   അട്ടേപഭാടെനിയനില് സചെകറഡെഭാമുകേള

വനിഹേനിതന്റിം : 2 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

42. അട്ടേപഭാടെനിയനില്  സചെ48cm കറഡെഭാമുകേളുസടെ നനിര്മഭാണേവമഭായനി ബനസപട്ടേ പുതനിയ
പവൃതനികേള ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി     ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    2    കകേഭാടെനി രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

4702-00-101-66―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെന കജഭാലനികേള   -   ഹേരനിത കകേരളന്റിം  പദ്ധതനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 20 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

43.  ഹേരനിത  കകേരളന്റിം  മഭാസര്  പഭാനനില്  ഉളസപട്ടേ  ജലകസഭാതസ്സുകേളുസടെ  നവതീകേരണേ
പവര്തനങ്ങളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

4702-00-101-65―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം
-  സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം   -   കഭാസറ   II-   ഹേരനിത കകേരളന്റിം  പദ്ധതനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 6 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)
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44.  ഹേരനിത കകേരളന്റിം മഭാസര് പഭാനനില് ഉളസപട്ടേ ജലകസഭാതസ്സുകേളുസടെ പുനരുജതീവനന്റിം
ഉളസപസടെയുള്ള പുനരുദ്ധഭാരണേ പവര്തനങ്ങളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   4   കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-64―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
ടെഭാങ്കുകേളുസടെയുന്റിം കുളങ്ങളുസടെയുന്റിം നവതീകേരണേന്റിം    -    പകദശനികേ ജലകസഭാതസ്സുകേളുസടെ
സന്റിംരകണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

45. പഭാകദശനികേ ജലകസഭാതസ്സുകേളുസടെ സന്റിംരകണേവമഭായനി ബനസപട്ടേ പവര്തനങ്ങളകഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-63―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -
ടെഭാങ്കുകേളുസടെയുന്റിം കുളങ്ങളുസടെയുന്റിം നവതീകേരണേന്റിം    -    പഭാഥമനികേ ജലകസഭാതസ്സുകേളുസടെ
സന്റിംരകണേന്റിം   -   ഹേരനിത  കകേരളന്റിം പദ്ധതനികേള  .

വനിഹേനിതന്റിം : 8 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

46. ഹേരനിതകകേരളന്റിം മഭാസര് പഭാനനില് ഉളസപട്ടേ കുളങ്ങളുസടെ നവതീകേരണേതനിനഭായനി    ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   2   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-101-61―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഉപരനിതലജലന്റിം   -  സചെറുകേനിടെ
ജലകസചെന പദ്ധതനികേള   -   നബഭാര്ഡെറ  ആര്  .  ഐ  .  ഡെനി  .   എഫറ  .   സഹേഭായന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 1.51 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

47.  സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനവമഭായനി  ബനസപട്ടേ പുതനിയ പവൃതനികേള  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.49    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

4702-00-102-94 (01)―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഭൂഗര്ഭജലന്റിം    -
ഭൂഗര്ഭ ജലഭാധനിഷനിത കുടെനിസവള്ള പദ്ധതനി   -   മരഭാമത്തുകേള

വനിഹേനിതന്റിം : 3 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

48.  കുടെനിസവള്ള ലഭഭ്യത പൂര്ണമഭാകയഭാ ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ ഇലഭാത സ്ഥലങ്ങളനില്  കുഴെല്
കേനിണേറുകേള  നനിര്മനിച്ചറ ജലവനിതരണേന്റിം നടെത്തുനതനിനറ 80 സചെറുകേനിടെ കുടെനിസവള്ള പദ്ധതനികേളക്കുന്റിം 155
കബഭാര്സവല്/ടെപ്യൂബ് സവല്  നനിര്മഭാണേതനിനന്റിം  90  ലകേപമറ  പദ്ധതനി  തുടെങ്ങനിയവ
നടെപനിലഭാക്കുനതനിനമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.5    കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.



20

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമര് - XXXVIII (ജലകസചെനന്റിം)

    കവഭാട്ടേറ സചെയതറ            :  814.5039 കകേഭാടെനി രൂപ

  ചെഭാര്ജറ സചെയതറ          :    3.147 കകേഭാടെനി രൂപ

2700―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം

2700-01 ―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   സപരനിയഭാര് നദതീതടെ പദ്ധതനി (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 30.7342 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)  

49.  സപരനിയഭാര്  നദതീതടെ  പദ്ധതനിയുസടെ  അറകുറ  പണേനികേളക്കുന്റിം  സപരനിയഭാര്വഭാലനി

കേനഭാലകേളുസടെ റതീവഭാമനിന്റിംഗറ പവൃതനികേളക്കുന്റിം ബഹ. എന്റിം.എല്.എ. ശതീ. പനി. വനി. ശതീനനിജസന

നനിര്കദശപകേഭാരമുള്ള  ഐ.ബനിയുസടെ  പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനന്റിം  ആലവ  ഡെനിവനിഷസന  കേതീഴെനില്

വരുന കേനഭാലകേളുസടെ പുനനഃരുദ്ധഭാരണേതനിനമഭായനി     ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   8.17   കകേഭാടെനി രൂപ

അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ     വകേയനിരുതണേസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2700-02―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   മലമ്പുഴെ പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 20.1051 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

50.  മലമ്പുഴെ  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സന്റിംരകണേ  പണേനികേളക്കുന്റിം  ഓഫതീസനിന

കേതീഴെനിലള്ള  ലനിഫറ  ഇറനികഗഷന  സ്കതീമുകേളുസടെ  ലവദദ്യുതനി  സചെലവനിനതനിലമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്

25.75    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ

വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2700 –03―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   വഭാളയഭാര് പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം)

വനിഹേനിതന്റിം: 1.0107 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

   51.  വഭാളയഭാര്  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സന്റിംരകണേ  പണേനികേളകഭായനി  ഈ

ശതീര്ഷകേതനില്    1    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ

വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

2700 –04―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   മന്റിംഗലന്റിം പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 80.50 ലകന്റിം  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 
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52.  മന്റിംഗലന്റിം  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  സന്റിംരകണേ  പണേനികേളക്കുന്റിം  ലവദദ്യുതനി
സചെലവനിനതനിലമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    4.25    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ    വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2700-05―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   മതീങ്കര പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം :  1.006   കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

53.  മതീങ്കര പദ്ധതനിയുമഭായനി ബനസപട്ടേ സന്റിംരകണേ പണേനികേളകഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
1      കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2700-11―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   സനയഭാര് ജലകസചെന  പദ്ധതനി  (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

വനിഹേനിതന്റിം :  3. 6022   കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

54.  കേനഭാലകേളുസടെ  കേഭാലപഴെകന്റിം  കേഭാരണേമുള്ള  കചെഭാര്ച്ച  തടെയുനതനിനന്റിം  അടെനിഞ
കൂടുന  മണറ  മഭാറനി  ജലസമഭാഴുകറ  സുഗമമഭാക്കുനതനിനള്ള  പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1.3978    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ    വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2700-13―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   കുറഭ്യഭാടെനി ജലകസചെന പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 8.4271  കകേഭാടെനി  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

55. കകേഭാഴെനികകഭാടെറ കേഭാകവരനി ഹേസൗസനിസന അറകുറപണേനികേളക്കുന്റിം ലവദദ്യുത സചെലവനിനന്റിം
ഡെഭാമനിസന പരനിസരസത പൂകന്തഭാട്ടേതനിസന സന്റിംരകണേതനിനമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   21
ലകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2700-14―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   വടെകഭാകഞരനിപദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം :  42.52  ലകന്റിം   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

56.  വഭാഴെഭാനനി ഡെഭാമുന്റിം പദ്ധതനിയുസടെ സമയനിന കേനഭാലന്റിം ബഭാഞറ കേനഭാലന്റിം കേഭാകനിനനികഭാടെറ
കേനഭാലന്റിം വൃതനിയഭാക്കുനതനിനന്റിം അറകുറപണേനികേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.6   കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /     ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2700-16―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   പമഭാ ജലകസചെനപദ്ധതനി     (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം: 7.9758 കകേഭാടെനിരൂപ (കനഭാണ്പഭാന) 
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     57. പമഭാ ജലകസചെന പദ്ധതനിയുമഭായനി ബനസപട്ടേ വര്കറചെഭാര്ജറഡെറഎസഭാബനിഷ്  സമനറ
ഇനതനിലന്റിം അറകുറപണേനികേളക്കുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   3.03    കകേഭാടെനി രൂപ 
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ    സമനിതനി 
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2700-18―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   കേഭാഞനിരപ്പുഴെ പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 8.8708   കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന) 

58.  ഡെഭാമനിസനയുന്റിം  കേനഭാലകേളുസടെയുന്റിം   സന്റിംരകണേപണേനികേളകഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1.65    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ    സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2700-26-101-98-34-2―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം    -    തണതീര്മുകന്റിംപദ്ധതനി    -  (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )
സന്റിംരകണേപണേനികേള   -    സന്റിംരകണേപണേനികേള   -    മറ്റു സചെലവകേള   -  മറ്റു
സചെലവകേള  -    ലവദദ്യുതനി സചെലവറ

വനിഹേനിതന്റിം :  1.5 ലകന്റിം  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

59.  തണതീര്മുകന്റിം സറഗുകലററുകേളുസടെ പവര്തനതനിനള്ള ലവദദ്യുതനി ചെഭാര്ജറ കുടെനിശനികേ
തതീര്പഭാക്കുനതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    15    ലകന്റിം  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ    വകേയനിരുതണേസമനറ     സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2700-27―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   കേലടെ ജലകസചെനപദ്ധതനി  (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം  : 28. 5629   കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

60.  പദ്ധതനിയുസടെ  സന്റിംരകണേതനിനന്റിം  അറകുറപണേനികേളക്കുമഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    10    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ    സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം

2701-01-101-98-18―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം  -   പതീച്ചനി ജലസന്റിംഭരണേ പദ്ധതനി         (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )
-    സന്റിംരകണേപണേനികേള    -  സന്റിംരകണേപണേനികേള   മറ്റു  സചെലവകേള    -    മറ്റു
സചെലവകേള   -   സന്റിംരകണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം :  5.5   കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

61.  പതീച്ചനി  ജലസന്റിംഭരണേ  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  തകേരഭാറനിലഭായ  കേനഭാല്
ഭഭാഗങ്ങള  നനഭാക്കുനതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.41    കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ    വകേയനിരുതണേസമനറ      സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .
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2701-03―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   ചെതീരക്കുഴെനി  പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം :  1 .1301  കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

62.  കേനഭാല് ബണ്ടനിനന്റിം കേനഭാലനിനന്റിം  അനബന നനിര്മഭാണേങ്ങളക്കുന്റിം വനിയര് പരനിസരത്തുന്റിം
ഉണ്ടഭായനിട്ടുള്ള  നഭാശനഷങ്ങള  പരനിഹേരനിക്കുനതനിനന്റിം പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനമഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    2.196    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701-11―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   കപഭാത്തുണ്ടനി പദ്ധതനി    (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 1 .4851   കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

63.  കപഭാത്തുണ്ടനി  പദ്ധതനിയനില്  സന്റിംരകണേപണേനികേളക്കുന്റിം  ലവദദ്യുതനി
സചെലവനിനതനിലമഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനിന    5.92    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2701-12―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   അട്ടേപഭാടെനി പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം  :  2000    രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

64.  എ.  വനി.  ഐ.  പനി.  ഗൂളനികടെവറ  -  ചെനിറ്റൂര് കറഭാഡെറ  പുനരുദ്ധഭാരണേ പവൃതനിയുസടെ
ബനില്  മഭാറനി  നല്കുനതനിനഭായനി    ഈ  ശതീര്ഷകേതനിന    2    കകേഭാടെനി  രൂപ    അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ      സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2701-15-101-99-02-5―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   കുട്ടേനഭാടെറ വനികേസന പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )
-    സന്റിംരകണേപണേനികേള    -    വര്കറ  ചെഭാര്ജറഡെറ  എസഭാബനിസഷ്മെനറ    -
കവതനന്റിം   -   ദനിവസകവതനന്റിം 

വനിഹേനിതന്റിം :1000    രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

65.  ദനിവസകവതനകഭാരുസടെ കവതനന്റിം  അനവദനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
10    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ     സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701-15-101-98-18―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   കുട്ടേനഭാടെറ വനികേസനപദ്ധതനി    (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )
-    സന്റിംരകണേപണേനികേള    -     സന്റിംരകണേപണേനികേള    -    മറ്റുസചെലവകേള  -
സന്റിംരകണേന്റിം 

വനിഹേനിതന്റിം :  1.7 കകേഭാടെനി   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)
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66.  കുട്ടേനഭാടെറ  തഭാലൂകനിനറ  കേതീഴെനില്  വരുന  12  പഞഭായത്തുകേളനിസലയുന്റിം  കചെര്തല
അരൂര്  കമഖലകേളനിസല  കതഭാടുകേളുസടെയുന്റിം  നതീര്ച്ചഭാലകേളുസടെയുന്റിം  കപഭാളമഭാറലനിനഭായനി  യനന്റിം
വഭാങ്ങല്,   സചെളനി  നതീകന്റിം  സചെയല്  എനതീ  പവൃതനികേളകഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3
കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ    സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701-16-101-99-02-5―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   കേഭാട്ടേഭാമള്ളനി പദ്ധതനി (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) -
സന്റിംരകണേപണേനികേള    -    വര്കറ    ചെഭാര്ജറഡെറ  എസഭാബനിസഷ്മെനറ
-  കവതനന്റിം   -   ദനിവസകവതനന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം :  3  ലകന്റിം    രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

67.  കേഭാട്ടേഭാമള്ളനി  പദ്ധതനിയനില്  തഭാല്കഭാലനികേ  ഷട്ടേര്  ഓപകററര്മഭാരുസടെ  കവതനന്റിം
നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701-17―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   കചെരമന്റിംഗലന്റിം   പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം :  25.02  ലകന്റിം    രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

68.  കേനഭാലകേളുസടെ സന്റിംരകണേപണേനികേളകഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    1.44    കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701 - 20 ―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   സവള്ളനിയഭാങ്കലറല്ല് കേഭാസ്  കവ     (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം  :  13.5   ലകന്റിം  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

69.  അറകുറപണേനികേളകഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    5.5    ലകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ    വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2701-80-001-92 ―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   ജനറല്   -    ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -    വകുപറ നവതീകേരണേവന്റിം
ഇ – ഗകവര്ണേനസുന്റിം  .

വനിഹേനിതന്റിം : 90 ലകന്റിം രൂപ (പഭാന)

70.   വകുപറ നവതീകേരണേതനിസന ഭഭാഗമഭായനി ഇ – ഓഫതീസറ,  ജനി. ഐ. എസറ. പഭാററഫഭാന്റിം
എനനിവ   നടെപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.1    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ    സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2701-80-003-99―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   ജനറല്   -   പരനിശതീലനന്റിം   -   പകതഭ്യകേ   
പരനിശതീലന പരനിപഭാടെനി 

വനിഹേനിതന്റിം: 40 ലകന്റിം രൂപ (പഭാന)
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71.  മുന്തനിയ  മഭാകനജ് സമനറ  ഇനസനിറപ്യൂട്ടുകേള  മുകഖന  ജലകസചെന  വകുപനിസല
എഞനിനതീയര്മഭാര്കറ സപഭാഫഷണേല് മഭാകനജ് സമനനില് പരനിശതീലനന്റിം നല്കുനതനിനഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    60    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701-80-005-98-34-3―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം    -    ജനറല്    -    സര്കവ്വയുന്റിം ഇനസവസനികഗഷനന്റിം  -
അകനകഷണേവന്റിം ഗകവഷണേവന്റിം   -   മറ്റുനു സചെലവകേള  -   മറനിനന്റിം  .

വനിഹേനിതന്റിം : 27  ലകന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

72.   കഗജറ  റതീകഡെഴനിനറ  2019-20  മുതലള്ള ശമള കുടെനിശനികേ നല്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    1.0355    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2701-80-052-98-34-3―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചെനന്റിം    -    ജനറല്    -    യകനഭാപകേരണേങ്ങള  -
വഭാഹേനങ്ങളുന്റിം  അറകുറപണേനികേളുന്റിം     -    മറ്റു  സചെലവകേള  -
മറനിനന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 45  ലകന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

73.  പുതുതഭായനി വഭാങ്ങനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന യകനഭാപകേരണേങ്ങളഭായ എസ്കകവറര്, ഡ്രഡ്ജര്,
സജ.സനി.ബനി.  എനനിവയള്ള അധനികേ സചെലവനിനഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    55    ലകന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ    വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം സഡ്രയനികനജുന്റിം

2711-01-001-99-05-  2―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം    -    ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ  ,    ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്
കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകകജറ   (75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  ) –  ഓഫതീസറ സചെലവകേള
-   ലവദദ്യുതനി   സചെലവറ

വനിഹേനിതന്റിം : 1.2   ലകന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

74.  ലവദദ്യുതനി  സചെലവനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന  വനിഹേനിതന്റിം
അപരഭ്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്    ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    1.3    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2711-01-001-99-06―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക നനിയനണേന്റിം
-  ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ  ,    ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  കുട്ടേനഭാടെറ
പഭാകകജറ   (75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  )–  വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,     നനികുതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 3.60   ലകന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)
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75.  പുതുകനിയ  നനിരകനില്  വഭാടെകേ  നല്കുനതനിനന്റിം  അവകശഷനിക്കുന  കുടെനിശനികേ
നല്കുനതനിനമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    1.6    ലകന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711-01-001-99-21-2―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം  സഡ്രയനികനജുന്റിം   -  സവള്ളസപഭാക നനിയനണേന്റിം     -
ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ  ,    ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്   കുട്ടേനഭാടെറ
പഭാകകജറ    (75%  സനി  .  എസറ  .  എസറ  ) -    കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹേനങ്ങള    -  സന്റിംരകണേവന്റിം
അറകുറപണേനികേളുന്റിം.

വനിഹേനിതന്റിം : 18000   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

76. കുട്ടേനഭാടെറ ചെതീഫറ എഞനിനതീയറുസടെ കേഭാരഭ്യഭാലയതനിസല വഭാഹേനതനിസന അറകുറപണേനികേളകഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   82,000   രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711-01-001-99-45―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക നനിയനണേന്റിം
-ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   നടെതനിപറ, ചെതീഫറഎഞനിനതീയര്  കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകകജറ
(75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  .) –   പനി  .   ഒ  .   എല്  .

വനിഹേനിതന്റിം : 72,000   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

77.  ഇനനസചെലവനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    78,000    രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2711-01-001-99-99―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം സഡ്രയനികനജുന്റിം   -   സവള്ളസപഭാക നനിയനണേന്റിം
-    ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ  ,    ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  കുട്ടേനഭാടെറ
പഭാകകജറ   (75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  )  –  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വനിദഭ്യ

വനിഹേനിതന്റിം : 25,000  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

78.  കുട്ടേനഭാടെറ ചെതീഫറ എഞനിനതീയറുസടെ കേഭാരഭ്യഭാലയതനിസല ഓണ്ലലന സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള
കേഭാരഭ്യകമമഭായനി  നടെപനിലഭാക്കുനതനിനന്റിം   കേമപ്യൂട്ടേറുകേളുസടെ  അറകുറപണേനികേളക്കുമഭായനി     ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   25,000   രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711-01-001-98-06―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം സഡ്രയനികനജുന്റിം   -  സവള്ളസപഭാക നനിയനണേന്റിം   -
ഭ  രണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   കമല്കനഭാട്ടേന്റിം കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകകജറ   (75%   സനി  .   എസറ  .   എസറ  .)
–   വഭാടെകേ  ,     കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 7000  രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)
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79.  കുട്ടേനഭാടെറ  സഡെവലപ്സമനറ  സര്കനിള,  കകേഭാട്ടേയന്റിം  ഓഫതീസറ  പവര്തനിക്കുന
സകേട്ടേനിടെതനിസന പതനിമഭാസ വഭാടെകേ നല്കുനതനിനഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    12    ലകന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711-01-001-97-01-4―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേവന്റിം  സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം     -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   നടെപഭാകല് കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകകജറ
(75%   സനി  .   എസറ  .  എസറ  ) –  ശമളന്റിം   -   സമഡെനികല് റതീ   -   ഇന്റിംകബഴറസമ നറ

വനിഹേനിതന്റിം : 1.21 ലകന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

80.  കേഭാരഭ്യഭാലയതനിന  കേതീഴെനിലള്ള  ഡെനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേളനിസലയുന്റിം  അനബന
കേഭാരഭ്യഭാലയങ്ങളനിസലയുന്റിം  ജതീവനകഭാര്ക്കുള്ള സമഡെനികല്  റതീ-ഇന്റിംകബഴറസമ നറ  കയനിന്റിം  ഇനതനിസല
കുടെനിശനികേ  നല്കുനതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    4.76    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2711-01-001-97-02-4―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേവന്റിം  സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം    -  ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -  നടെപഭാകല്
കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകകജറ    (75%    സനി  .  എസറ  .  എസറ  )  –    കവതനന്റിം    -
കേണ്കസഭാളനികഡെറഡെറ കപ

വനിഹേനിതന്റിം : 6.8  ലകന്റിം    രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

81.  കേഭാഷകല് സകതീപര്മഭാരുസടെ കവതന കുടെനിശനികേ നല്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
3.5    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711 -01- 001-97-02-5―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം      സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം    -  ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെപഭാകല്
കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകകജറ    (75%    സനി  .  എസറ  .  എസറ  )  –    കവതനന്റിം    -
ദനിവസകവതനന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല

82.  ദനിവസകവതന  ജതീവനകഭാരുസടെ  കവതന  കുടെനിശനികേ  നല്കുനതനിനഭായനി    ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    11.65    ലകന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711 -01- 001-97-00 -06―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം        സഡ്രയനികനജുന്റിം    -  സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം  -  ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെപഭാകല്  കുട്ടേനഭാടെറ
പഭാകകജറ    (75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ   ) –  വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 9 ലകന്റിം രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)
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83.  കുട്ടേനഭാടെറ  സഡെവലപ്സമനറ  ഡെനിവനിഷന,  കകേഭാട്ടേയന്റിം  ഓഫതീസറ  പവര്തനിച്ചനിരുന
സകേട്ടേനിടെതനിസന വഭാടെകേ കുടെനിശനികേ നല്കുനതനിനഭായനി    ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    10    ലകന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711-01-001-97-21-2―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേവന്റിം  സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം   -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   നടെപഭാകല് കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകകജറ
(75%    സനി  .  എസറ  .  എസറ  )  –  കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹേനങ്ങള  -  സന്റിംരകണേവന്റിം
അറകുറപണേനികേളുന്റിം  .

വനിഹേനിതന്റിം : 65,000   രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

84.  ഈ ശതീര്ഷകേതനിനറ  കേതീഴെനില് വരുന 5 ഡെനിവനിഷന ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം അനബന
ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം  വഭാഹേനങ്ങളകറ  കേഭാലപഴെകന്റിംമൂലന്റിം  ഉണ്ടഭാകുന   അറകുറപണേനികേള
സചെയ്യുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    1    ലകന്റിം  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711-01-001-97-99―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേവന്റിം  സഡ്രയനികനജുന്റിം    -  സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം   -    ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -    നടെപഭാകല് കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകകജറ
(75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  .) -   വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വനിദഭ്യ

വനിഹേനിതന്റിം:80,000 രൂപ  (കനഭാണ്പഭാന)
       85.  ഈ ശതീര്ഷകേതനിനറ  കേതീഴെനില് വരുന  5 ഡെനിവനിഷന ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം അനബന 
ഓഫതീസുകേളുസടെയുന്റിം ഓണ്ലലന സന്റിംവനിധഭാനങ്ങളുസടെ കേഭാരഭ്യകമമഭായ പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം 
കേമപ്യൂട്ടേറുകേളുസടെ സമയനിനനനസനിനമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.2   ലകന്റിം  രൂപ അധനികേമഭായനി 
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ 
സചെയ്യുന  .

2711-01-103-99-34-3―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേവന്റിം  സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം  -    സനിവനില്  വര്കറ  -  സവള്ളസപഭാക     നനിയനണേപണേനികേള  -
സന്റിംരകണേന്റിം   -  മറ്റു സചെലവകേള   -   മറനിനന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 10.9147  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

86.  പകൃതനി  ദുരന്തങ്ങള  മൂലമുള്ള  നഭാശനഷങ്ങള  കുറയനതനിനന്റിം  സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേ  പവൃതനികേളക്കുമഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    15    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

2711-01-103-98-34-3―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേവന്റിം  സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    സവള്ളസപഭാക
നനിയനണേന്റിം    -    സനിവനില്  വര്കറ    -    സവള്ളസപഭാകസകടുതനികേളമൂലമുള്ള
അറകുറപണേനികേള   -   മറ്റു സചെലവകേള   -   മറനിനന്റിം  .

വനിഹേനിതന്റിം : 3.15  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)
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87.  പളയന്റിം  മൂലമുള്ള  സവള്ളസപഭാക  സകേടുതനികേള  പരനിഹേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    6.85    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

2711-02-103-99-34-3―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേവന്റിം സഡ്രയനികനജുന്റിം    -    കേടെലഭാക്രമണേ നനികരഭാധന
പദ്ധതനികേള    -    സനിവനില്  പണേനികേള    -    കേടെലഭാക്രമണേ  നനികരഭാധന
പണേനികേള   -   സന്റിംരകണേന്റിം   -   മറ്റു സചെലവകേള   -  മറനിനന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 6.825  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

88.  മണ്സൂണ്  മഭാസങ്ങളനില്  തതീരകദശ  ജനിലകേളനിലണ്ടഭാകുന  കേടെലഭാക്രമണേസകേടുതനികേള
കനരനിടുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   50   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4700―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ

4700  –13  ―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    കുറഭ്യഭാടെനി  ജലകസചെന
പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 2  കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

89.  കുറഭ്യഭാടെനി  ജലകസചെന  പദ്ധതനിയുസടെ  കേനഭാലനിസനയുന്റിം  കേനഭാല്  അനബന
നനിര്മനിതനികേളുസടെയുന്റിം 5  വര്ഷസത പുനരുദ്ധഭാരണേ പവര്തനങ്ങളക്കു കവണ്ട ആദഭ്യ വര്ഷസത
വനിഹേനിതമഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    15    കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4700–17―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ചെനിറ്റൂര്പുഴെ  പദ്ധതനി
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ).

വനിഹേനിതന്റിം : 13 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

90.  ചെനിറ്റൂര്പുഴെ പദ്ധതനിയനില് കേനഭാല് ബണ്ടറ കറഭാഡെനിസന സന്റിംരകണേപണേനികേളകഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   1   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4700–18―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    കേഭാഞനിരപ്പുഴെ  പദ്ധതനി
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 12 കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)

91.  കേഭാഞനിരപ്പുഴെ  പദ്ധതനിയനില്  കേനഭാലകേളുസടെ  സന്റിംരകണേപണേനികേളകഭായനി    ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   4   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4700–21―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    മതീനച്ചനില്  പദ്ധതനി
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

92.  പഭാലഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  അരുണേഭാപുരന്റിം  ഭഭാഗതറ  മതീനച്ചനിലഭാറനിനറ  കുറുസകേ
പഭാലതനിസനയുന്റിം  സറഗുകലറകറഭാടുകൂടെനിയ  മനിനനി  ഡെഭാമനികനയുന്റിം  നനിര്മഭാണേതനിനഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്    10.6    കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4700 –24 ―വനകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   കുരനിയഭാര്കുറനി  -   കേഭാരപഭാറ
പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

93.   കുരനിയഭാര്കുറനി  -  കേഭാരപഭാറ പദ്ധതനിയനില് നനിര്മഭാണേ പവര്തനങ്ങളകഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്   5   കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /   ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4700  –28―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ബഭാണേഭാസുര  സഭാഗര്
പദ്ധതനി    (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 12 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

94.  ബഭാണേഭാസുര സഭാഗര് പദ്ധതനി   പൂര്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   50
കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4700-80-005-99  (02)―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ജനറല്    -
സര്കവ്വയുന്റിം  അകനകഷണേവന്റിം    -    ജലകസചെനപദ്ധതനികേളനികന്മേല്
അകനകഷണേന്റിം   -   മരഭാമത്തു പണേനികേള  .

വനിഹേനിതന്റിം : 2.1875  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

95.  കേബനനി  ഉപനദതീതടെതനിലളസപട്ടേ  കേടെമഭാനകതഭാടെറ  ജലകസചെന  പദ്ധതനിയുസടെ
ഡെനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    2.50    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

4700  -80  -800-89―വനകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -    ജനറല്    -    മറ്റു
സചെലവകേള   -    നനിയമസഭഭാമണ്ഡല  ആസനി വനികേസന പദ്ധതനി

വനിഹേനിതന്റിം : 10  കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)



31

96.  നനിയമസഭഭാമണ്ഡല ആസനി വനികേസന പദ്ധതനികഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   15   കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4701 ―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ

4701–12―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    അട്ടേപഭാടെനി  പദ്ധതനി
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 1  കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

97.  അട്ടേപഭാടെനി  പദ്ധതനികഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    10     കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന  .

4701 –18―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -    ചെമ്രവട്ടേന്റിം സറഗുകലറര് കേന്റിം
ബനിഡ്ജറ    (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

വനിഹേനിതന്റിം : 4 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

98.  ചെമ്രവട്ടേന്റിം കപഭാജകനില് ഭരണേസച്ചലവകേളകഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   1.8279   കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4701 –21 -800-96  ―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -    കതഭാട്ടേപള്ളനി
സനില്കവ    (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )-   മറ്റുസചെലവകേള   -   സനില്കവ 

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

99.  കതഭാട്ടേപള്ളനി സനില്കവയുമഭായനി ബനസപട്ടേറ നടെപറ സഭാമതനികേവര്ഷന്റിം ഭരണേഭാനമതനി
ലഭനിച്ച അടെനിയന്തര പവൃതനികേള എസറടുക്കുനതനിനഭായനി      ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    75    കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4701 –80 -800-72―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -    ജനറല്   -    മറ്റു
സചെലവകേള    -    വനകേനിടെ പദ്ധതനികേളനില് ഉളസപട്ടേ കേഭാഡെഭാകേനഭാലകേളനിസല
ഫതീല്ഡെറ ചെഭാനലകേളസടെയുന്റിം   ലഡ്രനകേളുസടെയുന്റിം ആധുനനികേവല്കരണേന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 6 കകേഭാടെനി രൂപ (പഭാന)

100.  കേഭാഡെഭാ കേനഭാലകേളുസടെ നവതീകേരണേതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്   3    കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .
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4711―സവള്ളസപഭാക നനിയനണേ പദ്ധതനികേള സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ

4711-01-103-99  (01)  ―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേ  പദ്ധതനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേന്റിം    -    സനിവനില്  പണേനികേള    -    സനിവനില്
പണേനികേള   -   മരഭാമത്തുപണേനികേള 

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

101.   പളയന്റിം മൂലമുണ്ടഭായ നഭാശനഷങ്ങള പരനിഹേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
10    കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം    /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4711-01-103-98  (01)―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേ  പദ്ധതനികേളസന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ
സവള്ളസപഭാക നനിയനണേന്റിം   -    സനിവനില് പണേനികേള   -    തനിരുവനന്തപുരന്റിം
പട്ടേണേതനിസല   സവള്ളസപഭാക   നനിയനണേ  പദ്ധതനികേള    -    മരഭാമത്തു
പണേനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : ഇല.

102.  തനിരുവനന്തപുരന്റിം നഗരതനിസല കേനഭാലകേളുന്റിം കതഭാടുകേളുന്റിം വൃതനിയഭാകനി സവള്ളസകട്ടേറ
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    10    കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം     /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4711-01-103-93―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേ  പദ്ധതനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലറ    -
സവള്ളസപഭാക            നനിയനണേന്റിം    -    സനിവനില്  പണേനികേള    -     മലബഭാര്
ജലകസചെന  പഭാകകജറ    (  മനിര്പഭാ  )-    സചെകറ  ഡെഭാമുകേള  ,    സറഗുകലററുകേള
മുതലഭായവയുസടെ നനിര്മഭാണേവന്റിം അറകുറപണേനികേളുന്റിം

വനിഹേനിതന്റിം : 2 കകേഭാടെനി രൂപ (കനഭാണ് പഭാന)

103.  മലബഭാര്  കമഖലയനിസല  സചെകറ  ഡെഭാമുകേളുസടെയുന്റിം  സറഗുകലററുകേളുസടെയുന്റിം  അറകുറ
പണേനികേള  കേഭാരഭ്യകമമഭായനി  നടെത്തുനതനിനകവണ്ടനി    ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്    3     കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

4711-02-103―സവള്ളസപഭാക  നനിയനണേ  പദ്ധതനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ
കേടെലഭാക്രമണേ നനികരഭാധന പദ്ധതനികേള   -   സനിവനില് പണേനികേള

വനിഹേനിതന്റിം : 2.4  കകേഭാടെനി രൂപ ( പഭാന)
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104.  കേടെല്ഭനിതനിയനിലഭാതതുന്റിം രൂകമഭായ കേടെലഭാക്രമണേന്റിം കനരനിടുനതുമഭായ പകദശങ്ങളനില്
കേടെല്ഭനിതനി/  കഗഭായനസറ നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്    107.60    കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം   /    ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന  .

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                              കറഭാഷനി അഗസനിന,
2021  ജൂലല 5   .                                                                    സചെയര്മഭാന,
                                                                                     സബ്ജകറ കേമനിറനി III.


