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  സബ്ജകറ കേമനിറനി  III
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ഘടെന
സചെയര്മഭാന് :

ശതീ.  കറഭാഷനി അഗസനിന്,
      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. കേഭാപന് 

ശതീ. സകേ. സജ. മഭാകേറ സനി  

ശതീ. എച്ചറ. സലഭാന്റിം  

ശതീ. ടെനി. സനിദനിഖറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ :

ശതീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി 

ശതീമതനി   രജനനി വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി 

ശതീമതനി  ഷതീബഭാ  വര്ഗതീസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി അമ്പനിളനി പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



7

അവതഭാരനികേ
ജലവനിഭവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച സബ്ജകറ കേമനിറനി  III-സന സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന്, 2020-21

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

സബ്ജകറ  കേമനിറനി  III-സന  2020-21  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷസത ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ
പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച്ച  സമനിതനിയുസടെ  അഞഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  2-3-2020-നറ  സഭയനില്
സമര്പനിച.  പസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  102  ശനിപഭാര്ശകേളഭാണുളതറ.  ഇവയനില്  സര്ക്കഭാര്
ലഭഭ്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി  കസററസമന്റുകേള  5-7-2021-ല്  കചെര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി
പരനിഗണേനിയ്ക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗതീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചെയ. 

ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  രണ്ടറ  ഭഭാഗങ്ങളഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.   ഒനഭാന്റിം  ഭഭാഗതറ
സമനിതനിയുസടെ റനികപഭാര്ട്ടേനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം ലഭനിച്ചതന്റിം സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചതമഭായ അനന്തര നടെപടെനിക്കുറനിപ്പുന്റിം,  രണ്ടഭാന്റിം ഭഭാഗതറ വകുപനില് നനിനന്റിം മറുപടെനി
ലഭഭ്യമഭാക്കഭാത ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന. 

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

 കറഭാഷനി അഗസനിന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, സചെയര്മഭാന്,
2021 ജൂസസല 5. സബ്ജകറ കേമനിറനി  III.
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                                      റനികപഭാര്ട്ടേറ

ഭഭാഗന്റിം   I 

സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശകേളുന്റിം  അവ സന്റിംബനനിച്ചറ സര്ക്കഭാരനില് 
നനിനന്റിം ലഭനിച്ച മറുപടെനികേളുന്റിം 

ശനിപഭാര്ശ 

2215-01-190-99(01)―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -

സപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള സഹേഭായന്റിം   -   കകേരള ജല

അകതഭാറനിറനിക്കുള  സഹേഭായ  ധനന്റിം  -  പരഭ്യകവഷണേവന്റിം  സൂക

പരനികശഭാധനയുന്റിം 

നനിലവനില് ഉത്പഭാദനഘടെകേങ്ങള പൂർതതീകേരനിച്ചനിട്ടുളതന്റിം  പണേനികേള നടെനവരുനതമഭായ

128  പദ്ധതനികേളക്കറ   വനിതരണേശന്റിംഖല  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ  എസനികമറ്റുകേളുന്റിം

എഞനിനതീയറനിന്റിംഗറ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുന്റിം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനു കവണ്ടനിയുള  സര്കവ്വ പവൃതനികേളക്കഭായനി 

ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  9  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 1)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ

പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി

മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്

വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില. 

ശനിപഭാര്ശ 

2215-01-190-96―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -

സപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള സഹേഭായന്റിം    -    കുപനിസവളന്റിം

നനിര്മഭാണേയൂണേനിററ 

അരുവനിക്കരയനിസല കുപനിസവള ഉത്പഭാദന യൂണേനിറനിസന ഇതവസരയുള പവൃതനികേളുസടെ തകേ

പൂർ ണമഭായനി  സകേഭാടുത്തുതതീർക്കുനതനിനഭായുന്റിം  യൂണേനിററ  പവർതനക്ഷമമഭായനി  കേഴനിയുകമ്പഭാള

ആവശഭ്യമഭായ  പഭാരന്റിംഭ  സചെലവനിനുന്റിം  വനിപണേന,  പരസഭ്യ,  നടെതനിപറ  എനതീ
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ആവശഭ്യങ്ങളക്കുമഭായുന്റിം  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 2)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-190-92―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  -  ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -  സപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള  സഹേഭായന്റിം    -   കകേരള  ജല അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേതീഴനില്
നനിലവനിലുള സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  നവതീകേരണേന്റിം 

കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  ഉടെമസതയനിലുള  സലങ്ങളനില്  ചുറ്റുമതനില്
നനിർമഭാണേതനിനഭായുന്റിം  കസഭാളഭാർ  പഭാനല്  സഭാപനിക്കുന  സലങ്ങളനില്  കവലനി
നനിർമനിക്കുനതനിനഭായുന്റിം  കേഭ്യതഭ്യമഭായ  ഇടെകവളകേളനില്  ജലശുദ്ധതീകേരണേശഭാലകേള,  പമ്പറ
ഹേഇൗസുകേള,  ജലസന്റിംഭരണേനികേള,  സഭാഫറ  കേസഭാര്കട്ടേഴറ,  ഓഫതീസറ  സകേട്ടേനിടെങ്ങള  എനനിവ
അറകുറപണേനികേള നടെത്തുനതനിനഭായുന്റിം ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് 17  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 3)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ സബ്ജകറ കേമനിറനി ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരമുള
തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി 27-11-2020-ല്  കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനി മഭാകനജനിന്റിംഗറ ഡെയറകര്
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-101-97(01)―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -    നഗര
ശുദ്ധജലവനിതരണേ  പദ്ധതനി    -    കകേരളഭാ  പരനികപക്ഷഭ്യ  പദ്ധതനി    2030
മുന്ഗണേനഭാപദ്ധതനികേള  നടെപഭാക്കല്    -    നവതീന  സഭാകങതനികേ  വനിദഭ്യകേളുന്റിം
ആധുനനികേ മഭാകനജ് സമന്റുറ സമ്പ്രദഭായവന്റിം
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ലവദദ്യുതനിചെഭാർ ജറ  ഇനതനില് ഉണ്ടഭാകുന സചെലവറ  ചുരുക്കുനതനിനുന്റിം പുനരുപകയഭാഗനിക്കഭാവന
ഊർജകസഭാതസറ  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേസയന  ലക്ഷഭ്യകതഭാസടെ  സഇൗകരഭാർജന്റിം  പരമഭാവധനി
പകയഭാജനസപടുത്തുനതനിനുന്റിം കകേരളസമഭാട്ടേഭാസകേ,  കമല്ക്കൂരയറ  100m2-ല് കൂടുതല് വനിസതീർണമുള വഭാട്ടേര്
അകതഭാറനിറനിയുസടെ സകേട്ടേനിടെങ്ങളനിലുന്റിം രണ്ടറ  ഏക്കറനില് കൂടുതൽ വനിസതീർണമുള ഇറനികഗഷസനയുന്റിം വഭാട്ടേര്
അകതഭാറനിറനിയുസടെയുന്റിം  സലങ്ങളനിലുന്റിം  കസഭാളഭാർ  പഭാനല്  സഭാപനിക്കുന  പദ്ധതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചറ
നടെപഭാക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീർഷകേതനില്  45.50  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 4)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്  കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-800-47―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം   -    ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം   -    മറ്റു സചെലവകേള   -
കുടെനിസവള വനിതരണേവന്റിം വരളച്ചഭാ പരനിഹേഭാരവന്റിം 

പകൃതനി  ദുരന്തങ്ങളനില്  അടെനിയന്തര  സഭാഹേചെരഭ്യങ്ങള  ഏസറടുക്കുനതനിനുന്റിം  വരളച്ച
ബഭാധനിത പകദശങ്ങളനിസല ലപപറ ലലന് വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് 
20 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 5)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-800-64―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -
മറ്റുസചെലവകേള    -    മഴസവളസക്കഭായറ തനിസനയുന്റിം    KRWSA      യനിലൂസടെ
GWR   പരനിപഭാടെനിയുസടെയുന്റിം  അളവയര്തല്
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 കമല്ക്കൂരയനില് നനിനള മഴസവളസക്കഭായറ പരനിപഭാടെനിയുസടെ ഭഭാഗമഭായനി 2020-2021-ല്
സചെയഭാനുകദശനിക്കുന പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില്  24.67  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 6)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  എകനികേപ്യൂട്ടേനിവറ  ഡെയറകര്   സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-190-87―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    ശുദ്ധജല  വനിതരണേന്റിം    -
സപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം  മറ്റുമുള  സഹേഭായന്റിം    -    സന്റിംരന്റിംഭകേ
വനിഭവ  ആസൂത്രണേ  സഭാപന  ശഭാകതീകേരണേവന്റിം  ഇ  -  ഗകവര്ണേന്സുന്റിം
ജനി  .  സഎ  .  എസറ  .-  ഉന്റിം ഇന്ഫര്കമഷന് മഭാകനജ് സമന്റുന്റിം 

കേമ്പപ്യൂട്ടേറുകേളുന്റിം  അനുബന  സഭാമഗനികേളുന്റിം  വഭാങ്ങുകേ,  പരനിപഭാലനിക്കുകേ,
കസഭാഫറ സവയറുകേള  വനികേസനിപനിക്കുകേ,  നവതീകേരനിക്കുകേ,  ഇനര്സനററ   കേണേകനിവനിറനിയുസടെ
പരനിപഭാലനന്റിം,  റവനപ്യൂ  കശഖരണേകകേന്ദ്രങ്ങളുസടെ  100%   കേമ്പപ്യൂട്ടേലറകസഷന്,  കപസമനറ
സന്റിംവനിധഭാനങ്ങളക്കുമഭായനി സമഭാലബല് ആപനികക്കഷന് നടെപനിലഭാക്കുകേ എനനിവയഭായനി ഇഇൗ
ശതീര്ഷകേതനില്  4  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 7)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

23-12-2020  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7463/2020/ധന
പകേഭാരന്റിം 50 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ 

2215-01-190-99(19)-31―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  -  ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -
സപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള   സഹേഭായന്റിം    -    കകേരള
ജല അകതഭാറനിറനിക്കുള സഹേഭായധനന്റിം   -  സഹേഭായധനന്റിം   -   ശമ്പളന്റിം
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കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  കേതീഴനിലുള കുടെനിസവള പദ്ധതനികേളനിസല  അടെനിയന്തര
പഭാധഭാനഭ്യമുള സചെലവകേളഭായ ശമ്പളന്റിം,  സപന്ഷന് എനനിവയഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
263.3425  കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 8)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

7-1-2021  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  184/2021/ധന.,  
10-2-2021  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1168/2021/ധന.  എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 26.38 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുകഖന അനുവദനിച. 

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-190-99(19)-36―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം   -   ശുദ്ധജല വനിതരണേന്റിം   -
സപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള സഹേഭായന്റിം   -   കകേരള
ജല  അകതഭാറനിറനിക്കുള  സഹേഭായധനന്റിം     -     സഹേഭായധനന്റിം    -
ശമ്പകളതരന്റിം 

കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  കേതീഴനിലുള  കുടെനിസവള  പദ്ധതനികേളനിസല  അടെനിയന്തര
പഭാധഭാനഭ്യമുള  സചെലവകേളഭായ  ഓപകറഷന്  ആനറ  സമയനിനനന്സറ,  കലഭാണുകേളുസടെ  തനിരനിച്ചടെവറ,
ലവദദ്യുതനി  ചെഭാര്ജറ എനനിവയഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  188.1098  കകേഭാടെനി   രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 9)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി  മഭാകനജനിന്റിംഗറ
ഡെയറകര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-102-80―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം   -   ശുദ്ധജല വനിതരണേന്റിം   -   ഗഭാമതീണേ
ജലവനിതരണേ പദ്ധതനി    -    സപഭാതജനസഹേഭായകതഭാടുകൂടെനിയ ജലവനിതരണേ
പദ്ധതനിക്കറ സുസനിരത ഉറപഭാക്കല്
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ഗുണേകഭഭാകഭാക്കള  പരനിപഭാലനിക്കുനതന്റിം  എനഭാല്  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  പൂര്ണമഭാകയഭാ
പവര്തനരഹേനിതമഭായ  748  കുടെനിസവള  പദ്ധതനികേളുസടെ  പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനുന്റിം
100 കുടെനിസവള  പദ്ധതനികേളുസടെ  ജലഗുണേനനിലവഭാരന്റിം  ഉയര്ത്തുനതനിനുമഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 122.64 കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 10)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  എകനികേപ്യൂട്ടേനിവറ  ഡെയറകര്   സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2215-02-190-99(02)-31―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം   -  മഭാലനിനഭ്യനനിവഭാരണേവന്റിം
ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    സപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള
സഹേഭായന്റിം    -    കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയ്ക്കുള  സഹേഭായധനന്റിം    -
സഹേഭായധനന്റിം  -   ശമ്പളന്റിം  

കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേതീഴനിലുള സസതീവകറജറ പദ്ധതനികേളുമഭായനി ബനസപട്ടേ
അടെനിയന്തര  പഭാധഭാനഭ്യമുള  സചെലവകേളഭായ  ശമ്പളന്റിം,  സപന്ഷന്  എനനിവയഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  26.1411  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 11)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ 

2215-02-190-99(02)-36―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -  മഭാലനിനഭ്യ നനിവഭാരണേവന്റിം
ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    സപഭാതകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള
സഹേഭായന്റിം  -  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിക്കുള  സഹേഭായധനന്റിം    -
സഹേഭായധനന്റിം    -   ശമ്പകളതരന്റിം
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 കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേതീഴനിലുളള സസതീവകറജറ പദ്ധതനികേളുമഭായനി ബനസപട്ടേ
അടെനിയന്തര  പഭാധഭാനഭ്യമുള  സചെലവകേളഭായ  ഓപകറഷന്  ആനറ  സമയനിനനന്സറ,
കലഭാണുകേളുസടെ തനിരനിച്ചടെവറ, സസവദദ്യുതനി ചെഭാര്ജറ എനനിവയഭായനി ഇഇൗ ശതീര്ഷകേതനില് 18.4954
കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 12)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-102-91―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -  ഗഭാമതീണേ  ജലവനിതരണേന്റിം    -    ജലനനിധനിയുസടെ
കേതീഴനിലുള ജലവനിതരണേപദ്ധതനികേളുസടെ പൂര്തതീകേരണേന്റിം ഘട്ടേന്റിം   II 

ജലനനിധനി  രണ്ടഭാന്റിം  ഘട്ടേ  പദ്ധതനിയുസടെ  കേതീഴനിലുള  ജലവനിതരണേ  പദ്ധതനികേളുസടെ
പൂര്തതീകേരണേതനിനഭായനി  ഇഇൗ  ശതീര്ഷകേതനില്  12.68  കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 13)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ജലനനിധനി  എകനികേപ്യൂട്ടേനിവറ  ഡെയറകര്   സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-102-98(01) ―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം          സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ  -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം    -    ഗഭാമതീണേ  ജലവനിതരണേന്റിം    -    നബഭാർഡെറ
സഹേഭായമുള ഗഭാമതീണേ ജലവനിതരണേ പദ്ധതനികേള   -   ആർ  .  സഎ  .  ഡെനി  .  എഫറ  .
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 നനിലവനിലുളതന്റിം  കനരസത  നബഭാർഡെറ  അനുമതനി  ലഭനിച്ചറ  ഉത്പഭാദന  ഘടെകേങ്ങള
പൂർതനിയഭാക്കനിയതമഭായ  പദ്ധതനികേളുസടെ  വനിതരണേശന്റിംഖലകേളുസടെ  പണേനി  പൂർതതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  40  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 14)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

8-3-2021  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ.)  നമ്പര്  2164/2021/ധന.,  
8-2-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ.) നമ്പര്  1101/2021/ധന.  എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 43.70 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുകഖന അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ 

4215-02-190-99―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം       സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
മഭാലനിനഭ്യനനിവഭാരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം    -    സപഭാതകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള വഭായ്പകേള    -    കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയുസടെ
മഭാലനിനഭ്യസന്റിംസ്കരണേ പദ്ധതനി

കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  മഭാലനിനഭ്യ  സന്റിംസ് കേരണേ  പദ്ധതനികേള  കൂടുതല്
കേഭാരഭ്യക്ഷമമഭായനി  നടെപനിലഭാക്കുവഭാന്  കവണ്ടനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  92  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 15)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-101-97―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം   -   നഗര ജലവനിതരണേ പദ്ധതനി   -   നഗരജലവനിതരണേ
പദ്ധതനികേളുസടെ സമച്ചസപടുതല്  /  പുനരധനിവഭാസന്റിം
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 ഉത്പഭാദന ഘടെകേങ്ങള പൂർതനിയഭാക്കനിയ പദ്ധതനികേളുസടെ വനിതരണേ ശന്റിംഖല സഭാപനിക്കുനതനിനഭായുന്റിം
നനിലവനിലുള പദ്ധതനികേളുസടെ നവതീകേരണേതനിലൂസടെയുന്റിം വനിപുലതീകേരണേതനിലൂസടെയുന്റിം ജനങ്ങളക്കറ കുടെനിസവളന്റിം
എതനിക്കുനതനിനഭായുന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  100  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 16)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ ഡെയറകര്,  സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

[സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1579/2021/ധന.  തതീയതനി  19-2-2021  പകേഭാരന്റിം  ഈ
ശനിര്ഷകേതനില് നനിനന്റിം  28  കകേഭാടെനി  രൂപ മററ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനികലയറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
വഴനി വകേയനിരുതനി.]

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-102-97―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം        സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം    -    ഗഭാമതീണേ  ജലവനിതരണേന്റിം    -    ഗഭാമതീണേ
ജലവനിതരണേ പദ്ധതനികേള 

ഉത്പഭാദന  ഘടെകേങ്ങള  പൂർതനിയഭാക്കനിയ  128  പദ്ധതനികേളുസടെ  വനിതരണേ  ശന്റിംഖല
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായുന്റിം  നനിലവനിലുള  പദ്ധതനികേളുസടെ  നവതീകേരണേതനിലൂസടെയുന്റിം
വനിപുലതീകേരണേതനിലൂസടെയുന്റിം  ജനങ്ങളക്കറ  കുടെനിസവളന്റിം  എതനിക്കുനതനിനഭായുന്റിം  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  90  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന
യനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 17)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

19-2-2021  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)നമ്പര്  1579/2021/ധന,
8-3-2021  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2164/2021/ധന,  19-2-2021
തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1550/2021/ധന.  എനനിവ പകേഭാരന്റിം
61.50 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

4215-01-800-89 ―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം           സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -  മറ്റുസചെലവകേള  -  ഉത്പഭാദനവന്റിം  വനിതരണേവന്റിം
സമച്ചസപടുതല് 

കുടെനിസവള  വനിതരണേന്റിം  മുടെങ്ങഭാസത  നടെത്തുനതനിനഭായനി  പഴയ  ജലശുദ്ധതീകേരണേശഭാലയുസടെ

സഭാപനിതകശഷനി പൂര്ണകതഭാതനില് ഉപകയഭാഗസപടുത്തുകേ, ആധുനനികേ സഭാകങതനികേ വനിദഭ്യകേള

ഉപകയഭാഗനിച്ചറ  ഡെബപ്യൂ.ടെനി.പനി.യുസടെ  പുനരധനിവഭാസന്റിം,  പഴയ  ലപപ്പുലലനുകേള   മഭാറനി  ജല

കചെഭാര്ച്ച  ഒഴനിവഭാക്കുകേ,  കേഭാലഹേരണേസപട്ടേ  പമ്പുകേള  മഭാറനി  പുതനിയതറ  സഭാപനിക്കുകേ,

നനിലവനിലുള സ്കതീമുകേളനില് ലഭഭ്യമഭായ അധനികേജലന്റിം  ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടറ  ജലദഇൗര്ലഭഭ്യമുള

പകദശങ്ങളനികലക്കറ  ലപപറ  ലലന്  വനിപുലതീകേരനിക്കുകേ,  കഫഭാമതീററുകേള  സഭാപനിക്കുകേ,  മറ്റു

വകുപ്പുകേളുസടെ  പവര്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ലപപറ  ലലനുകേള  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുകേ

എനതീ  പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  50  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 18)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

19-2-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1579/2021/ധന,

8-3-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര്  2164/2021/ധന. എനനിവ

പകേഭാരന്റിം 82.50 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-101-96―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം       സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -

ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം   -  നഗരജലവനിതരണേ പദ്ധതനി   -   അരുവനിക്കര പമ്പനിങറ

കസഷസന നവതീകേരണേന്റിം  . 

അരുവനിക്കര  പമ്പനിങറ  കസഷനനില്  ഉയര്ന  കശഷനിയുള  പമ്പറ  സസറ്റുകേള

സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  7  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 19)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

19-2-2021  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1579/2021/ധന.
പകേഭാരന്റിം 5.40 കകേഭാടെനി രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം മുകഖന ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-800-91―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം   സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -  മററ  സചെലവകേള    -    മഭാനവകശഷനി  വനികേസനവന്റിം  ,
ഗകവഷണേന്റിം  ,   ഗുണേ നനിയനണേന്റിം 

എഞനിനതീയര്മഭാരുസടെ  പരനിശതീലനന്റിം,  എല്കടഭാസമക്കഭാനനിക്കല്  വര്ക്കറ കഷഭാപറ,
ലലബ്രറനി എനനിവയുസടെ പരനിപഭാലനന്റിം,  ജനിലഭാ  ലഭാബുകേളുസടെ അസക്രഡെനികറഷന് എനനിവയഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  19  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 20)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര് സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ 

4215-01-800-92 ―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം  ശുചെതീകേരണേവന്റിം       സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -  മററ  സചെലവകേള    -    ഉറവനിടെന്റിം  സമച്ചസപടുതലുന്റിം
ജലസന്റിംരക്ഷണേവന്റിം 

സചെക്കറ  ഡെഭാമുകേളുസടെയുന്റിം  സറഗുകലററുകേളുസടെയുന്റിം   ബണ്ടുകേളുകടെയുന്റിം  നനിര്മഭാണേന്റിം,  കുഴല്
കേനിണേറുകേള,  തറന കേനിണേറുകേള,   ഇന്ഫനില്കടഷന് ഗഭാലറനികേള,  ലതീഡെനിങറ  ചെഭാനലുകേള,
ജലസന്റിംഭരണേനികേള,  വഭാമനപുരന്റിം,  കേടെലുണ്ടനി,  ഭഭാരതപ്പുഴ,  ചെഭാലനിയഭാര്  തടെങ്ങനിയ നദനികേളക്കറ
കുറുസകേ  സവയറുകേള/ബണ്ടുകേള,  സചെക്കറ  ഡെഭാമുകേള  തടെങ്ങനിയവയുസടെ  നനിര്മഭാണേതനിനുന്റിം
അറകുറപണേനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  98  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 21)
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   സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-102-92―ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം   ശുചെതീകേരണേവന്റിം   സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
ശുദ്ധജലവനിതരണേന്റിം  -  ഗഭാമതീണേജല  വനിതരണേന്റിം  ജല്ജതീവന്  മനിഷന്
(  എന്  .  ആര്  .   ഡെനി  .  ഡെബപ്യൂ  .  പനി  .) 50%   കകേന്ദ്ര വനിഹേനിതന്റിം  .  

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന  പദ്ധതനിയഭായ  ജല്ജതീവന്  മനിഷനനില്  ഉളസപടുതനി  2024
ആകുകമ്പഭാകഴക്കുന്റിം ഗഭാമതീണേ കമഖലയനിലുള എലഭാവര്ക്കുന്റിം പവര്തനക്ഷമമഭായ ഗഭാര്ഹേനികേ
ടെഭാപറ കേണേക്ഷന് വഴനി ആവശഭ്യഭാനുസരണേന്റിം സുരക്ഷനിതമഭായനി കുടെനിസവളന്റിം എതനിക്കുകേ എന
ലക്ഷഭ്യതനിനുകവണ്ടനിയുള  കുടെനിസവള പദ്ധതനികേളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1600  കകേഭാടെനി
രൂപ  സന്റിംസഭാനവനിഹേനിതമഭായനി  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 22)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  27-11-2020-ല്   കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി
മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡെയറകര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

[2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷന്റിം  ഈ  ശതീര്ഷകേതനികലക്കറ  കകേന്ദ്ര-സന്റിംസഭാന
വനിഹേനിതമഭായനി  758.93  കകേഭാടെനി  രൂപ  അനുവദനിച.   ഇതനില്  621  കകേഭാടെനി  രൂപ  നടെപറ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം സചെലവഴനിച.  സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1579/2021/ധന.
തതീയതനി  19-2-2021  പകേഭാരന്റിം  95  കകേഭാടെനി  രൂപ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  നനിനന്റിം  മററ
ശതീര്ഷകേങ്ങളനികലയറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി  വകേയനിരുതനി.  കൂടെഭാസത  2019  -2020  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷന്റിം തകദശസസയന്റിംഭരണേ സഭാപനങ്ങള കുടെനിസവള പദ്ധതനികേളക്കഭായനി നനികക്ഷപനിച്ച തകേയനില് നനിനന്റിം
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ച 75  കകേഭാടെനി രൂപ തനിരനിസകേവയ്ക്കുകേയുന്റിം സചെയ .]
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ശനിപഭാര്ശ

2702-01-800-94-05-2―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം  -   ഉപരനിതലജലന്റിം   -   മറ്റു സചെലവകേള സചെറുകേനിടെ
ജലകസചെന  പദ്ധതനികേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണേന്റിം  -    ഓഫതീസറ  സചെലവകേള  -
ലവദദ്യുതനി സചെലവറ  .  

ലനിഫറ ഇറനികഗഷന് സ്കതീമുകേളുസടെ ലവദദ്യുതനിചെഭാര്ജറ കുടെനിശനികേ നല്കുനതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് 3 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 23)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല് ജലകസചെനവന്റിം ഭരണേവന്റിം ചെതീഫറ
എഞനിനതീയര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുസനങനിലുന്റിം അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2702-01-800-94-34―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം  -   ഉപരനിതലജലന്റിം   -    മറ്റു സചെലവകേള  -    സചെറുകേനിടെ
ജലകസചെന പദ്ധതനികേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണേന്റിം  -    മറ്റു സചെലവകേള  

ഇറനികഗഷന്  പദ്ധതനികേളുസടെ  സുഗമമഭായ  പവര്തനതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്
5 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 24)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

22-1-2021-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  558/2021/ധന.,  17-2-2021-സല  സ.  ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1478/2021/ധന,  18-2-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1519/2021/ധന,  5-3-
2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 2054/2021/ധന, 18-3-2021-സല ഷ സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര്
2522/2021/ധന, 18-3-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 2544/2021/ധന, 19-3-2021-സല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  2567/2021/ധന.  എനനിവ  പകേഭാരന്റിം  7,07,05,000  രൂപ  അധനികേ
ധനഭാനുമതനി മുകഖന ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2702-01-800-88-33―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം  -    ഉപരനിതലജലന്റിം    -     മറ്റു സചെലവകേള  -     പമ്പറ
ഉപകയഭാഗനിച്ചറ പുഞകൃഷനിക്കറ സവളന്റിം വറനിക്കുനതനിനുള സബ് സനിഡെനി   -
സബ് സനിഡെനികേള
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പുഞകൃഷനിക്കറ  സവളന്റിം  വറനിക്കുനതനിനുള  സബ് സനി ഡെനി  2019-20  വര്ഷസത
കുടെനിശനികേ സഹേനിതന്റിം നല്കുനതനിനറ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  16.50 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന. 

(ഖണനികേ 25)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

8-9-2020  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5149/2020/ധന,
15-3-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര്  2326/2021/ധന. എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 31,69,17,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം  അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2702-03-101-98-34-3―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം  -   സന്റിംരക്ഷണേ പണേനികേള   -    വഭാട്ടേര് ടെഭാങ്കുകേള  - 
സന്റിംരക്ഷണേ പണേനികേള   -    മറ്റു സചെലവകേള   -    മറ്റു സചെലവകേള  -  മറനിനന്റിം

2019-സല  സവളസപഭാക്കന്റിംമൂലവന്റിം  കേഭാലപഴക്കന്റിംമൂലവന്റിം  വനിവനിധ  ഇറനികഗഷന്
പദ്ധതനികേളക്കുണ്ടഭായ  കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ക്കുനതനിനറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില് 5 കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 26) 

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല് ജലകസചെനവന്റിം ഭരണേവന്റിം ചെതീഫറ
എഞനിനതീയര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ  പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

2702-03-101-98-34-(03)―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  -    സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേള    -     വഭാട്ടേര്
ടെഭാങ്കുകേള  -     സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേള    -     മറ്റു  സചെലവകേള    -
സവളസപഭാക്ക നഭാശന്റിം മൂലമുള അറകുറപണേനികേള 

2019-സല  സവളസപഭാക്കന്റിംമൂലവന്റിം  കേഭാലപഴക്കന്റിംമൂലവന്റിം  വനിവനിധ  ഇറനികഗഷന്
പദ്ധതനികേളക്കുണ്ടഭായ  കകേടുപഭാടുകേള തതീര്ക്കുനതനിനറ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 1.3  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 27)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല് ജലകസചെനവന്റിം ഭരണേവന്റിം ചെതീഫറ
എഞനിനതീയര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2702-02-103-99―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം  -   ഭൂഗര്ഭജലന്റിം  -   കുഴല്ക്കനിണേറുകേള  -  ഭൂഗര്ഭജലഭാധനിഷനിത 
കുടെനിസവള പദ്ധതനി 

കുടെനിസവള  ലഭഭ്യത  പൂര്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത  സലങ്ങളനില്
കുഴല്ക്കനിണേറുകേള  നനിര്മനിച്ചറ  ജലവനിതരണേന്റിം  നടെത്തുനതനിനുന്റിം  സചെറുകേനിടെ  കുടെനിസവള
പദ്ധതനികേളുസടെ  നവതീകേരണേതനിനുന്റിം  കുഴല്ക്കനിണേര്,  ലകേപമ്പറ  പദ്ധതനികേളുസടെ
അറകുറപണേനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില് 50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 28)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  17-11-2020  തതീയതനിയനില്    ഭൂജലവകുപറ
ഡെയറകര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ   പസ്തുത
ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-99―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ഉപരനിതല  -  ജലന്റിം
സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന പദ്ധതനികേള 

ജലസന്റിംരക്ഷണേതനിനുന്റിം ജലകസചെന സഇൗകേരഭ്യന്റിം ഒരുക്കുനതനിനുന്റിം ഉപ്പുസവള പതനികരഭാധ
പവര്തനങ്ങള ഏസറടുക്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 5  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 29)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

22-1-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 558/2021/ധന, 2-2-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  953/2021/ധന, 18-3-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2544/2021/ധന.  എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 9,40,11,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂ സടെ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-97―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസചെലവറ   -   ഉപരനിതല ജലന്റിം   -  
ലനിഫറ ഇറനികഗഷന് 

ഉയര്ന  പകദശങ്ങളനില്  ജലകസചെനന്റിം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  2020-21
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  12  പുതനിയ  എല്.ഐ.സ്കതീമുകേള,  കേമപ്യൂണേനിറനി   ലമകക്രഭാ
ഇറനികഗഷന് പദ്ധതനികേള എനനിവ ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  50  കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം  /  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 30)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേ  തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല്
ജലകസചെനവന്റിം  ഭരണേവന്റിം  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

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

2020-21  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷതനില്  62  കുളങ്ങളുസടെ  നവതീകേരണേന്റിം
ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 31)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

21-10-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 6062/2020/ധന, 14-7-2020-സല സര്ക്കഭാര്
ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്   4153/2020/ധന,  9-8-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
4575/2020/ധന. എനനിവ പകേഭാരന്റിം 1,70,55,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂ സടെ  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

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

നനിലവനിലുള പവൃതനികേള പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനുന്റിം ലമകക്രഭാ ഇറനികഗഷന് ഉളസപസടെ
പുതനിയ  പവൃതനികേള  ഏസറടുക്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5.50 കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 32)

   സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേ  തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല്
ജലകസചെനവന്റിം  ഭരണേവന്റിം  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-79 ―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസചെലവറ   -    ഉപരനിതല ജലന്റിം   -
സചെക്കറഡെഭാമുകേളുന്റിം സറഗുകലററുകേളുന്റിം.  

വരളച്ച  തടെയുനതനിനുന്റിം  കുടെനിസവള  വനിതരണേതനിനുമഭായനി  തടെയണേകേളുന്റിം
സറഗുകലററുകേളുന്റിം  നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 33)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

13-10-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്  5868/2020/ധന, 7-4-2020-സല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ) നമ്പര് 2718/2020/ധന, 14-7-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 4153/2020/ധന.
എനനിവ പകേഭാരന്റിം  1,45,53,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂ സടെ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-77―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസചെലവറ   -    ഉപരനിതല ജലന്റിം   - 
കേഭാകവരനി കബസനിനനിസല സചെറുകേനിടെ ജലകസചെന പദ്ധതനികേള
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സചെറുഅരുവനികേളുസടെ സമഗമഭായ വനികേസനതനിനുന്റിം കേബനനിയനിസലയുന്റിം പഭാമ്പഭാറനിസലയുന്റിം
കുളങ്ങളുസടെ  അഭനിവൃദ്ധനിസപടുതലനിനുന്റിം  തടെയണേകേളുസടെ  നനിര്മഭാണേതനിനുമഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  7  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 34)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

24-8-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്   4986/2020/ധന,  18-8-2020-സല  സ.ഉ
(സഭാധഭാ) നമ്പര്  4751/2020/ധന, 22-1-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 558/2021/ധന,
18.-2-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1519/2021/ധന,   18-3-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര് 2544/2021/ധന. എനനിവ പകേഭാരന്റിം 2,69,20,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂ സടെ
ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-73 ―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -    ഉപരനിതല ജലന്റിം   -
ലനിഫറ ഇറനികഗഷന് പദ്ധതനികേളുസടെ  പുനനഃസഭാപനന്റിം

 സവളസപഭാക്കന്റിംമൂലവന്റിം  കേഭാലപഴക്കന്റിംമൂലവന്റിം  കകേടുപഭാടുകേള  വന  വനിവനിധ  ലനിഫറ
ഇറനികഗഷന് സ്കതീമുകേളുസടെ നനഭാക്കലനിനുന്റിം മറ്റുമഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി    ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന. 

(ഖണനികേ 35)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

9-9-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5189/2020/ധന,  13-10-2020-സല   സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5868/2020/ധന., 18-8-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4751/2020/ധന,
2-11-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6231/2020/ധന, 17-11-2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്  6648/2020/ധന, 22-1-2021-സല   സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 558/2021/ ധന, 29-12-
2020-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7578/2020/ധന, 18-2-2021-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
1519/2021/ധന,  18-2-2021 സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1551/2021/ധന,
14-2-2021-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1300/2021/ധന,  18-3-2021-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര് 2544/2021/ധന. എനനിവ പകേഭാരന്റിം 4,28,51,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂ സടെ
ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-71―സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസചെലവറ   -    ഉപരനിതല ജലന്റിം   -  
ഭവഭാനനി തടെന്റിം  -   അട്ടേപഭാടെനിയനില് സചെക്കറഡെഭാമുകേള

ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേളനില്  ഉപകയഭാഗസപടുന്റിംവനിധന്റിം  തടെയണേയുന്റിം  എല്.ഐ.സ്കതീമുന്റിം

കപഭാലുള സചെറു ജലസന്റിംഭരണേനികേള നനിര്മനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടെനി

രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 36)

   സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ

പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല്  ജലകസചെനവന്റിം ഭരണേവന്റിം ചെതീഫറ

എഞനിനതീയര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ  പസ്തുത

ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-65 -(01)― സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -    ഉപരനിതല

ജലന്റിം    -     സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം    -    കഭാസറ    II-  ഹേരനിതകകേരളന്റിം

പദ്ധതനികേള   -   മരഭാമത്തുകേള 

നനിലവനിലുള  പവൃതനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കുനതനിനുന്റിം  പുതനിയ  പവൃതനികേള

ഏസറടുക്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 2 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/

ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 37) 

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ

പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല്  ജലകസചെനവന്റിം ഭരണേവന്റിം ചെതീഫറ

എഞനിനതീയര് സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ  പസ്തുത

ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.
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ശനിപഭാര്ശ

4702-00-101-63-01  ―സചെറുകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ    -     ഉപരനിതല
ജലന്റിം   -    ടെഭാങ്കുകേളുസടെയുന്റിം കുളങ്ങളുസടെയുന്റിം നവതീകേരണേന്റിം   -   പകദശനികേ ജല
കസഭാതസ്സുകേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണേന്റിം    -    ഹേരനിതകകേരളന്റിം  പദ്ധതനികേള    -
മരഭാമത്തുകേള  .

 ശരനിയഭായ  പരനിപഭാലനമനിലഭാതതമൂലന്റിം  ജലസന്റിംഭരണേകശഷനി  നഷ്ടസപട്ടേ  വനിവനിധ
കുളങ്ങളുന്റിം  ടെഭാങ്കുകേളുന്റിം  പുനരുദ്ധരനിക്കുനതനിനുന്റിം  പുനരുജതീവനിപനിക്കുനതനിനുമുള
പവൃതനികേളക്കറ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 6 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം
/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ   സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 38)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/  ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  9-10-2020-ല്
 ജലകസചെനവന്റിം  ഭരണേവന്റിം  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ  പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ
അനുവദനിച്ചനില.

ശനിപഭാര്ശ

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

കുടെനിസവള  ലഭഭ്യത  പൂര്ണമഭാകയഭാ  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇലഭാത  സലങ്ങളനില്  കുഴല്
കേനിണേറുകേള  നനിര്മനിച്ചറ  ജലവനിതരണേന്റിം  നടെത്തുനതനിനുന്റിം  സചെറുകേനിടെ  ജലവനിതരണേ
പദ്ധതനികേളുസടെ നവതീകേരണേതനിനുന്റിം കുഴല് കേനിണേര്, ലകേപമ്പറ  പദ്ധതനികേളുസടെ അറകുറപണേനി
കേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 1.5  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 39)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  17-11-2020 തതീയതനിയനില്    ഭൂജലവകുപറ
ഡെയറകര്  സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനില.
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ശനിപഭാര്ശ 

2700-02―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   മലമ്പുഴ പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

 മലമ്പുഴ  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേളക്കുന്റിം  ലവദദ്യുതനി
സചെലവനിനതനിലുന്റിം  ഓഫതീസറ  സചെലവകേളക്കുമഭായനി   ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1.25   കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 40)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

7-12-2020-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7149/2020/ധന,  20-3-2021-സല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2615/2021/ധന.  എനനിവ പകേഭാരന്റിം   ആസകേ  5,68,000  രൂപ  അധനികേ
ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തനിരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2700-03―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   വഭാളയഭാര് പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

വഭാളയഭാര്  പദ്ധതനിയുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  വര്ക്കറ  ചെഭാര്ജറ ഡെറ  എസഭാബ്ളനിസഷ്മെനറ
ഇനതനിലുന്റിം  സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  27 ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 41)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

25-3-2021-സല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2929/2021/ധന,  17-2-2021-സല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1480/2021/ധന.  എനനിവ പകേഭാരന്റിം   22,42,000  രൂപ അധനികേ
ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2700-04―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം - മന്റിംഗലന്റിം പദ്ധതനി (വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം)

മന്റിംഗലന്റിം പദ്ധതനിയനില് സന്റിംരക്ഷണേ പണേനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 40 ലക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 42)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

30-10-2020-  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  6174/2020/ധന,  10-11-2020-സല

സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6493/2020/ധന,   22-12-2020-സല   സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്

7450/2020/ധന,  18-3-2021-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2543/2021/ധന.   എനനിവ

പകേഭാരന്റിം 29,86,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ 

2700-05―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   മതീങര പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

മതീങര പദ്ധതനിയനില് സന്റിംരക്ഷണേ പണേനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  40  ലക്ഷന്റിം

രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 43)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള

തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  1  സപഭാകപഭാസല്

സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2700-12―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം - പഴശനി പദ്ധതനി (വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം)

 പഴശനി പദ്ധതനിയനില് ദനിവസകവതന സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസടെ കവതനതനിനുന്റിം സന്റിംരക്ഷണേ

പണേനികേളക്കുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  26  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 44)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

17-2-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1450/2021/ധന.  പകേഭാരന്റിം

13,13,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തനിരന്റിം അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

2700-13―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   കുറഭ്യഭാടെനി പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

കേഭാകവരനി  ഹേഇൗസനിസന  അറകുറപണേനികേളക്കുന്റിം  ലവദദ്യുതനി  സചെലവനിനുന്റിം  കുറഭ്യഭാടെനി
കപഭാജകനിസന  സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേളക്കുന്റിം  കതഭാട്ടേതനിസന  സന്റിംരക്ഷണേതനിനുമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  70  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 45)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  13-1-2021  -ല്  കപഭാജകറ  I ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്
സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം   പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത
തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2700-17―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -    ചെനിറ്റൂര്പുഴ പദ്ധതനി (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

 ചെനിറ്റൂര്പുഴ പദ്ധതനിയനില് സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേളക്കഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 1 കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 46)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

27-1-2021 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 703/2021/ധന. പകേഭാരന്റിം 3,24,000
രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം മുഖഭാന്തനിരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2700-18―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   കേഭാഞനിരപ്പുഴ പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

ഡെഭാമനിസന  സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേളക്കുന്റിം  അനുബന  സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ  ലവദദ്യുതനി
ചെഭാര്ജനിനുന്റിം  ഓഫതീസറ  സചെലവകേളക്കുമഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  32  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 47)



31

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  1  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2700-25 വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   മൂലതറ ആര്  .  ബനി  .   കേനഭാല്  പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

മൂലതറ ആര്.ബനി.കേനഭാല് പദ്ധതനിയനില് കേനഭാല് സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേളക്കഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 48)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  I  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2700-80-001-99―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -    ജനറല്   -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം

ജതീവനക്കഭാരുസടെ  ശമ്പളന്റിം,  റനി.എ.,  എല്.ടെനി.സനി.,  മററ  ഓഫതീസറ  സചെലവകേള
എനനിവയഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 12 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 49)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

14-12-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7260/2020/ധന.  പകേഭാരന്റിം
37,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെയുന്റിം  25-3-2021 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്
2902/2021/ധന,  26-3-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2959/2020/ധന.
എനനിവ പകേഭാരന്റിം സമഭാതന്റിം 1.50 ലക്ഷന്റിം രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  വഴനിയുന്റിം അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

2700-01―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -    സപരനിയഭാര്  നദതീതടെപദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  ) 

കേനഭാലനിസന  അറകുറപണേനികേളക്കുന്റിം  തകേര്ന  കേനിടെക്കുന  പഭാലങ്ങളുസടെ
പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനുന്റിം  സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേളക്കുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  2.50  കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 50)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2700-11―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   സനയഭാര് ജലകസചെനപദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേള  ഏസറടുതറ  നടെത്തുനതനിനുന്റിം  വര്ക്കറ  ചെഭാര്ജറഡെറ
എസഭാബനിസഷ്മെനറ  ഇനതനിലുന്റിം  കതഭാട്ടേങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേളക്കുമഭായനി    ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  3.65  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 51)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2700-14―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   വടെക്കഭാകഞരനിപദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

അറകുറപണേനികേള നടെത്തുനതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  2  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 52)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

22-12-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7449/2020/ധന,  22-1-2021
തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്. 525/2021/ധന,  18-3-2021  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 2543/2021/ധന.  എനനിവ പകേഭാരന്റിം സമഭാതന്റിം 60 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേ
ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെഅനുവദനിച.
 

ശനിപഭാര്ശ

2700-16―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -   പമ്പഭാ ജലകസചെനപദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

സന്റിംരക്ഷണേ പണേനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1.20  കകേഭാടെനി രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 53)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില. 

ശനിപഭാര്ശ

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

കേനഭാലുകേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണേ  പണേനികേള  സചെയ്യുനതനിനുന്റിം  ജലകസചെന  സഇൗകേരഭ്യന്റിം
സമച്ചസപടുത്തുനതനിനുമഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  21.10  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 54)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2700-80-001-98―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -    ജനറല്  -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -   കമല്കനഭാട്ടേന്റിം 

കപഭാജകറ സര്ക്കനിള പനിറവന്റിം,  പഭാലക്കഭാടെറ,  കേണ്ണൂര് എനതീ ഓഫതീസുകേളനിസല കേമ്പപ്യൂട്ടേര്
കജഭാലനികേളക്കഭായുന്റിം,  ഇനനതനിസനയുന്റിം  സഭാധനസഭാമഗനികേളുസടെയുന്റിം  വനിലക്കയറന്റിം
പരനിഗണേനിചന്റിം  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 6  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 55)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2700-80-001-97―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം   -    ജനറല്  -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം  -   നടെതനിപറ 

ഇറനികഗഷന്  ഡെനിവനിഷന്  തൃശ്ശുര്,  ചെനിറ്റൂര്  എനതീ  ഓഫതീസുകേളനിസല  കേമ്പപ്യൂട്ടേര്
കജഭാലനികേളക്കഭായുന്റിം  ഇനനതനിസനയുന്റിം  സഭാധനസഭാമഗനികേളുസടെയുന്റിം  വനിലക്കയറന്റിം
പരനിഗണേനിചന്റിം ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  6  ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 56)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2701-15-101-99-02-5―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചെനന്റിം  -    കുട്ടേനഭാടെറ  വനികേസനപദ്ധതനി    -
സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേള    -    വര്ക്കറ  ചെഭാര്ജറഡെറ  എസഭാബനിസഷ്മെനറ    -
കവതനന്റിം   -   ദനിവസകവതനന്റിം
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 ദനിവസകവതനക്കഭാരുസടെ ശമ്പളന്റിം അനുവദനിക്കുനതനിനറ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 10 ലക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 57)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2701-16-101-99-02-5―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   കേഭാട്ടേഭാമ്പളനി പദ്ധതനി    -   സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേള  -
വര്ക്കറ ചെഭാര്ജറഡെറ എസഭാബനിസഷ്മെനറ   -   കവതനന്റിം   -   ദനിവസകവതനന്റിം 

കേഭാട്ടേഭാമ്പളനി  പദ്ധതനിയനില്  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ഷട്ടേര്  ഓപകററര്മഭാരുസടെ  കവതനന്റിം
നല്കുനതനിനറ  ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 2 ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 58)  

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി 9-10-2020-ല്   ജലകസചെനവന്റിം ഭരണേവന്റിം ചെതീഫറ
എഞനിനതീയര്  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

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

കപഭാത്തുണ്ടനി പദ്ധതനിയനില് സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 25 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 59)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

16-3-2021 തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര്  2405/2021/ധന. പകേഭാരന്റിം 1.91 ലക്ഷന്റിം രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം വഴനി അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

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

അട്ടേപഭാടെനി പദ്ധതനിയനില് എസഭാബനിസഷ്മെനറ ഇനതനിലുന്റിം ബനില്ഡെനിന്റിംഗറ സമയനിനനന്സനിനുമഭായനി
ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 60)  

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്, കപഭാജകറ 1 സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

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

കേനഭാലുകേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേളക്കഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  30  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 61)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

6-8-2020  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4532/2020/ധന,
17-8-2020  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4733/2020/ധന,
9-10-2020  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5790/2020/ധന,
10-11-2020  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6493/2020/ധന,
18-3-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2543/2020/ധന. എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 20,52,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

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

അറകുറപണേനികേളക്കഭായനി ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 62)



37

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

22-12-2020 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 7449/2020/ധന,

28-12-2020  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7557/2020/ധന,

22-1-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 525/2021/ധന, 5-3-2021

തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2057/2021/ധന.  എനനിവ പകേഭാരന്റിം

5,70,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-001-93 (02)―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -  ജനറല്   -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   കേഭാകവരനി 

നദതീതടെ പദ്ധതനികേള  -    നടെതനിപറ 

കേഭാഷസല്  സസതീപറുസടെ  കവതനന്റിം,  സമഡെനിക്കല്  റതീഇകമ്പഴറസമനറ,  വഭാഹേനങ്ങളുസടെ

ഇനനസച്ചലവറ, എല്.ടെനി.സനി. എനനിവയനികലക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 7.50 ലക്ഷന്റിം രൂപ

അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി

ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 63)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

12-3-2021  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2254/2021/ധന.

പകേഭാരന്റിം 19,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2701-02―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -  ചെഭാലക്കുടെനി നദനി തനിരനിചവനിടെല് പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  )

പളയസക്കടുതനിയനില്  തകേര്ന  നനിര്മഭാണേങ്ങളുസടെയുന്റിം  കേനഭാല്  ശന്റിംഖലകേളുസടെയുന്റിം

പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  3.75 കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 64)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള

തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്

സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2701-03―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   ചെതീരക്കുഴനി  പദ്ധതനി   (  വഭാണേനിജഭ്യപരന്റിം  ) 

പളയസക്കടുതനിയനില്  തകേര്ന  നനിര്മഭാണേങ്ങളുസടെയുന്റിം  കേനഭാല്  ശന്റിംഖലകേളുസടെയുന്റിം
പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനഭായനി   ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  2.05  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 65)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില. 

ശനിപഭാര്ശ

2701 -14 ―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം   -   ചെനിമനിണേനി പദ്ധതനി    (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

പളയസക്കടുതനിയനില്  തകേര്ന  നനിര്മഭാണേങ്ങളുസടെയുന്റിം  കേനഭാല്  ശന്റിംഖലകേളുസടെയുന്റിം
പുനരുദ്ധഭാരണേതനിനഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 66)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

2701-80-800-97―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചെനന്റിം     -  ജനറല്    -    മറ്റു  സചെലവകേള  -    മറ്റു  ജലകസചെന
പണേനികേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണേപണേനികേളുന്റിം അറകുറപണേനികേളുന്റിം  

തൃശ്ശൂര് നനിലയതനില് ജലകസചെന സ്കതീമുകേളുസടെ അറകുറപണേനികേളക്കുന്റിം ഷട്ടേറുകേള മഭാറനി
സഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം പളയസക്കടുതനിയനില് ഉണ്ടഭായ കകേടുപഭാടുകേള പരനിഹേരനിക്കുനതനിനുമഭായനി
ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  7.50  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 67)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-005-92―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചെനന്റിം  -  ജനറല്    -    സര്കവ്വയുന്റിം  ഇന്സവസനികഗഷനുന്റിം  -
ലഹേകഡഭാളജനി ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസന്റിം  ആധുനനികേവല്ക്കരണേന്റിം 

തതീരകദശ  കഡെറഭാ  ഇന്ഫര്കമഷന്  സസനര്  സഭാപനിക്കുനതനിനുന്റിം  കകേഭാസല്
ഇന്ഫര്കമഷന് സനിസന്റിം വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  2  കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 68)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  20-8-2020-ല്  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,
IDRB സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-103-9834-3-―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം സഡയനികനജന്റിം   -   സവളസപഭാക്ക നനിയനണേന്റിം   - 
സനിവനില് വര്കറ   -   സവളസപഭാക്കസക്കടുതനികേളമൂലമുള അറകുറപണേനികേള  - 
മറ്റുസചെലവകേള  -   മറനിനന്റിം
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പളയന്റിം  മൂലമുണ്ടഭായ  സകേടുതനികേള  പരനിഹേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  
8  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 69)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

15-7-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്.  4166/2020/ധന,  6-8-2020
തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4532/2020/ധന, 17-8-2020  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4733/2020/ധന,  9-10-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
5790/2020/ധന,  30-10-2020 തതീയതനിയനിസല   സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 6181/2020/ധന,
10-11-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6492/2020/ധന,  22-12-2020
തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7449/2020/ധന, 19-1-2021  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)നന്റിം.428/2021/ധന,  20-1-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
497/2021/ധന,  17-2-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1479/2021/ധന,
17-3-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2416/2021/ധന,  19-3-2021
തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2568/2021/ധന.  എനനിവ  പകേഭാരന്റിം  5,68,31,000
രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.  

ശനിപഭാര്ശ

2711-02-103-99-34-3―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം  സഡയനികനജന്റിം  -    കേടെലഭാക്രമണേ നനികരഭാധന
പദ്ധതനികേള    -    സനിവനില്  പണേനികേള    -    കേടെലഭാക്രമണേനനികരഭാധന
പണേനികേള സന്റിംരക്ഷണേന്റിം  -  മറ്റു സചെലവകേള   -   മറനിനന്റിം

മണ്സൂണ്  മഭാസങ്ങളനിലുണ്ടഭാകുന  കേടെലഭാക്രമണേസകേടുതനികേള  കനരനിടുനതനിനുന്റിം
കേടെല്ഭനിതനികേളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണേതനിനുന്റിം  പുനരുദ്ധഭാരണേ  പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി   ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 70)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

17-8-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4733/2020/ധന,  9-10-2020
തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  5790/2020/ധന,  10-11-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6492/2020/ധന,  22-12-2020  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
7449/2020/ധന,  20-1-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  497/2021/ധന,   
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17-2-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1479/2021/ധന,  8-3-2021
തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2123/2021/ധന, 19-3-2021  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്   2568/2021/ധന.  എനനിവ  പകേഭാരന്റിം  8,75,51,000  രൂപ  അധനികേ
ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച. 

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-99-21-2―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം  സഡയനികനജന്റിം    -    സവളസപഭാക്ക
നനിയനണേന്റിം     -    ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ   ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്
കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകക്കജറ    (75%    സനി  .  എസറ  .  എസറ  .) -    കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹേനങ്ങള    -
സന്റിംരക്ഷണേവന്റിം അറകുറപണേനികേളുന്റിം 

കുട്ടേനഭാടെറ  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയറുസടെ  കേഭാരഭ്യഭാലയതനിസല  വഭാഹേനതനിസന
അറകുറപണേനികേളക്കഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  1.94  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ 71)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

26-3-2021  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2972/2021/ധന.
പകേഭാരന്റിം 58,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തനിരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-99-99―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം സഡയനികനജന്റിം   -    സവളസപഭാക്ക നനിയനണേന്റിം   -
ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ  ,    ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  കുട്ടേനഭാടെറ
പഭാകക്കജറ   (75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  .)   വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദഭ്യ 

കുട്ടേനഭാടെറ  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയറുസടെ  കേഭാരഭ്യഭാലയതനിസല  ഓണ്ലലന്  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള
കേഭാരഭ്യക്ഷമമഭാക്കുനതനിനറ കേമ്പപ്യൂട്ടേറുകേളുസടെ സമയനിനനന്സനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 75,000 രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 72)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

26-3-2021  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2960/2021/ധന.
പകേഭാരന്റിം 75,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തനിരന്റിം അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-99-06―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം സഡയനികനജന്റിം   -   സവളസപഭാക്കനനിയനണേന്റിം   -
ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ  ,    ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  കുട്ടേനഭാടെറ
പഭാകക്കജറ    (75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  .) -   വഭാടെകേ  ,   കേരന്റിം  ,   നനികുതനി  

പുതക്കനിയ  നനിരക്കനില്  വഭാടെകേ  നല്കുനതനിനുന്റിം  അവകശഷനിക്കുന കുടെനിശനികേ
നല്കുനതനിനുമഭായനി ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  2.84  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 73)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

15-2-2021  തതീയതനിയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1370/2021/ധന
പകേഭാരന്റിം 2,47,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തനിരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-99-45―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം  സഡയനികനജന്റിം    -    സവളസപഭാക്ക
നനിയനണേന്റിം   -    ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം    -    നടെതനിപറ  ,    ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്
കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകക്കജറ   (75%   സനി  .  എസറ  .  എസറ  .) -   പനി  .  ഒ  .  എല്  . 

ഇനനസചെലവനിനുന്റിം ഇനനസചെലവനിസന കുടെനിശനികേ നല്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
2.50  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ 74)

   സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

18-2-2021  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1494/2021/ധന,
28-3-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 3090/2021/ധന എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 2,50,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-98-21-2―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം  സഡയനികനജന്റിം    -    സവളസപഭാക്ക
നനിയനണേന്റിം   -    ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -  കമല്കനഭാട്ടേന്റിം കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകക്കജറ
(75%    സനി  .  എസറ  .  എസറ  )  -    കമഭാകട്ടേഭാര് വഭാഹേനങ്ങള    -    സന്റിംരക്ഷണേവന്റിം
അറകുറപണേനികേളുന്റിം  .
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കേഭാലപഴക്കന്റിംമൂലന്റിം  വഭാഹേനങ്ങളക്കുണ്ടഭാകുന  അറകുറപണേനികേള  സചെയ്യുനതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  60,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

 (ഖണനികേ 75)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  3-11-2020  തതീയതനിയനില് ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്,
കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകക്കജറ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-98-99―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം സഡയനികനജന്റിം   -    സവളസപഭാക്കനനിയനണേന്റിം   -
ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -    കമല്കനഭാട്ടേന്റിം    -    കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകക്കജറ     (75%
സനി  .  എസറ  .  എസറ  .) -   വനിവര സഭാകങതനികേ വനിദഭ്യ

ഓണ്ലലന്  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  കേഭാരഭ്യക്ഷമമഭായനി  നടെപനിലഭാക്കുനതനിനുന്റിം  കേമ്പപ്യൂട്ടേറുകേളുസടെ
സമയനിനനന്സനിനുമഭായനി ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  30,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 76)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  3-11-2020  തതീയതനിയനില് ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്,
കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകക്കജറ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-97-21-2―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം  സഡയനികനജന്റിം    -    സവളസപഭാക്ക
നനിയനണേന്റിം   -   ഭരണേവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   നടെപഭാക്കല് കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകക്കജറ
(75%    സനി  .  എസറ  .  എസറ  )  -    കമഭാകട്ടേഭാര്  വഭാഹേനങ്ങള  -    സന്റിംരക്ഷണേവന്റിം
അറകുറപണേനികേളുന്റിം
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കേഭാലപഴക്കന്റിംമൂലന്റിം  വഭാഹേനങ്ങളക്കുണ്ടഭാകുന  അറകുറപണേനികേള  സചെയ്യുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  58,000  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 77)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  3-11-2020  തതീയതനിയനില് ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്,
കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകക്കജറ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  അധനികേ  തകേ
അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

2711-01-001-97-05-2―സവളസപഭാക്കനനിയനണേവന്റിം സഡയനികനജന്റിം   -   സവളസപഭാക്ക നനിയനണേന്റിം   -
ഭരണേവന്റിം  നടെതനിപ്പുന്റിം    -  നടെപഭാക്കല്  കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകക്കജറ     (75%
സനി  .  എസറ  .  എസറ  .) -   ഓഫതീസറ സചെലവകേള  -   ലവദദ്യുതനി സചെലവറ 

കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകക്കജനില് ലവദദ്യുതനി ചെഭാര്ജറ നല്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 6 ലക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 78)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

16-7-2020 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4184/2020/ധന,
3-3-2021 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2001/2021/ധന.  എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 3,07,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4700-12―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   പഴശനി പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

പഴശനി പദ്ധതനിയനില് നനിര്മഭാണേ പദ്ധതനികേളക്കഭായനി  ഈ ശതീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 79)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  1  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

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

 കുറഭ്യഭാടെനി പദ്ധതനിയനില് നനിര്മഭാണേ പദ്ധതനികേളക്കഭായനി ഈ ശതീര്ഷകേതനില് 3 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 80)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

13-3-2021  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2543/2021/ധന,
17-2-2021  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1480/2021/ധന പകേഭാരന്റിം
2.0298 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4700-17―വന്കേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   ചെനിറ്റൂര്പ്പുഴ പദ്ധതനി 
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

ചെനിറ്റൂര്പ്പുഴ പദ്ധതനിയനില്  കേനഭാല്  നവതീകേരണേതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  8  കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 81)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

10-11-2020  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 6493/2020/ധന, 22-12-2020
തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7450/2021/ധന, 17-2-2021  തതീയതനിയനിസല സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1480/2021/ധന,  18-3-2021  തതീയതനിയനിസല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
2543/2021/ധന.  എനനിവ പകേഭാരന്റിം 2.2972 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം
അനുവദനിച.
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ശനിപഭാര്ശ

4700-24―വൻകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   കുരനിയഭാർകുറനി   -   കേഭാരപഭാറ 
പദ്ധതനി   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

കുരനിയഭാർകുറനി -  കേഭാരപഭാറ പദ്ധതനിയനില് നനിർമഭാണേ പവർതനങ്ങളക്കഭായനി ഈ
ശതീർഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 82)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്, കപഭാജകറ 1  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

   ശനിപഭാര്ശ

4700-25―വൻകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    മൂലതറ
ആർ  .  ബനി  .  കേനഭാല്   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

മൂലതറ ആർ.ബനി.  കേനഭാല് പദ്ധതനിയനില് ഇടെതകേര കേനഭാല് നതീട്ടുനതനിനഭായനി  ഈ
ശതീർഷകേതനില്  8  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന

(ഖണനികേ 83)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4700-20 ―വൻകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   ഇടെമലയഭാര് പദ്ധതനി 
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

 ഇടെമലയഭാർ പദ്ധതനിയനില് കേരഭാർ നനിർമഭാണേതനിനുന്റിം ബ്രഭാഞ്ചുകേള, ഡെനിസനിബപ്യൂട്ടേറനികേള
എനനിവയ്ക്കുള  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുമഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില്  100  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 84)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ 

4700-22―വൻകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -  മൂവഭാറ്റുപുഴ  പദ്ധതനി
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

 2020 ജനുവരനിമഭാസന്റിം വസരയുള സപൻഡെനിന്റിംഗറ ബനില്ലുകേള സകേഭാടുതറ തതീർക്കുനതനിനുന്റിം
2020-21-ല്  പദ്ധതനി  കേമതീഷൻ  സചെയ്യുനതനിനുമഭായുന്റിം  കേനഭാലനിസന  വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണേനികേള  സചെയ്യുനതനിനുമഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില്  7.5820  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 85)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത   തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  2  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4700-80-800-92―വൻകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    ജനറല്    -
യകനഭാപകേരണേങ്ങള  -    വന്കേനിടെ  ജലകസചെനപദ്ധതനികേളക്കുകവണ്ടനി
സലകമസറടുപ്പുമഭായനി ബനസപട്ടേ നഷ്ടപരനിഹേഭാര തകേ നല്കേല്

വൻകേനിടെ  ജലകസചെനപദ്ധതനികേളക്കുകവണ്ടനി  സലസമടുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ
നഷ്ടപരനിഹേഭാര തകേ നല്കുനതനിനഭായനി ഈ ശതീർഷകേതനില്  1  കകേഭാടെനി രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 86)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവകേള  പകേഭാരന്റിം  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേ
ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ അനുവദനിച. 

ശനിപഭാര്ശ

4700-80-800-89―വൻകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ  -  ജനറല്  -
യകനഭാപകേരണേങ്ങള  -  നനിയമസഭഭാ മണല ആസനി വനികേസന പദ്ധതനി 

 നനിയമസഭഭാ മണല ആസനി വനികേസന പദ്ധതനിക്കഭായനി ഈ ശതീർഷകേതനില് 10 കകേഭാടെനി
രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 87) 

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

29-6-2020  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  3918/2020/ധന,
3-12-2020 തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ (സഭാധഭാ) നമ്പര് 7104/2020/ധന.  എനനിവ
പകേഭാരന്റിം 20 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ  അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4700-21  ―വൻകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    മതീനച്ചനില്  പദ്ധതനി
(  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  )

 ഒറനിജനിനല് വർക്കനിസന ബനില് സകേഭാടുതറ തതീർക്കുനതനിനുന്റിം അരുണേഭാപുരന്റിം സറഗുകലറർ
കേന്റിം  ബ്രനിഡ്ജനിസനയുന്റിം  മററ  സചെക്കറ  ഡെഭാമുകേളുസടെയുന്റിം  നനിർമഭാണേതനിനുമഭായനി  ഈ
ശതീർഷകേതനില്  17  കകേഭാടെനി  രൂപ ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 88)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്, കപഭാജകറ 2 സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

   ശനിപഭാര്ശ

4700-80-005-99  ―വൻകേനിടെ  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ജനറല്    -
സർകവ്വയുന്റിം അകനസഷണേവന്റിം  -   ജലകസചെനപദ്ധതനികേളനികന്മേല് അകനസഷണേന്റിം 
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സവളസപഭാക്ക നനിയനണേതനിനറ അണേസക്കട്ടുകേള നനിർമനിക്കുനതനിനഭായനി (അട്ടേപഭാടെനി)
ഈ  ശതീർഷകേതനില്  2.50  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/
ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 89) 

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  20-8-2020   ല്  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  IDRB
സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത
തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

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

അട്ടേപഭാടെനി  കപഭാജകറ  ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില്  9  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 90)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  കപഭാജകറ  1  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4701 - 18―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ   -   ചെമ്രവട്ടേന്റിം റഗുകലറർ കേന്റിം
ബ്രനിഡ്ജറ   (  വഭാണേനികജഭ്യതരന്റിം  ) 

ചെമ്രവട്ടേന്റിം കപഭാജകനില് ഭരണേസച്ചലവകേളക്കഭായനി ഈ ശതീർഷകേതനില് 2.8 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 91)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്, കപഭാജകറ 1  സപഭാകപഭാസല്
സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

4701-80-800-72―ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസച്ചലവറ  -   മറ്റുസചെലവകേള  -
വൻകേനിടെ  പദ്ധതനികേളനില്  ഉളസപട്ടേ  കേഭാ ഡെഭാ  കേനഭാലുകേളനിസല  ഫതീല്ഡെറ
ചെഭാനലുകേളുസടെയുന്റിം ലഡനുകേളുസടെയുന്റിം ആധുനനികേവല്കേരണേന്റിം 

കേഭാഡെഭാ കേനഭാലുകേളുസടെ നവതീകേരണേതനിനഭായനി  ഈ ശതീർഷകേതനില്  14 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 92)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

28-12-2020  തതീയതനിയനിസല സര്ക്കഭാര് ഉതരവറ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  755/2020/ധന.
പകേഭാരന്റിം 1,31,95,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനി മുഖഭാന്തരന്റിം അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4701-25-800-97―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -    പഭാമ്പഭാര്
കബസനിന്  കപഭാജകേടെറ    -    മറ്റുസചെലവകേള    -    അണേസക്കട്ടുന്റിം
അനുബനപണേനിയുന്റിം

 പട്ടേനികശരനി ഡെഭാമനിസന നനിര്മഭാണേതനിനുന്റിം സനിവനില് ഇന്സ്ട്രുസമകനഷന് കജഭാലനികേളക്കുന്റിം
സലന്റിം  ഏസറടുപനിനുമഭായനി  ഈ  ശതീർഷകേതനില്  6  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 93)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

പസസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ  ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  പകേഭാരമുള
തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്, കപഭാജകറ 2 സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനനില.
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ശനിപഭാര്ശ

4701-80-800-77―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചെനന്റിം  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -    ജനറല്  -    മറ്റു
സചെലവകേള  -   ഡെഭാന്റിം പുനരുദ്ധഭാരണേ പദ്ധതനി  .

DRIP-  മഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  47 കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 94)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  20-8-2020   ല്  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  IDRB
സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  പസ്തുത  ശതീര്ഷകേതനില്  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത
തകേ ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില. 

ശനിപഭാര്ശ

4711-01-103-99―സവളസപഭാക്ക  നനിയനണേ  പദ്ധതനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ    -
സവളസപഭാക്ക നനിയനണേന്റിം   -   സനിവനില് പണേനികേള  -   സനിവനില് പണേനികേള

പളയന്റിംമൂലന്റിം കേരയനിടെനിഞന്റിം മറ്റുമുണ്ടഭായ നഭാശനഷ്ടങ്ങള പരനിഹേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  10  കകേഭാടെനി  രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 95)

   സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

7-4-2020-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2744/2020/ധന,  16-6-2020-സല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2985/2020/ധന, 16-6-2020-സല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4166/2020/
ധന,  6-8-2020-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4532/2020/ധന,  17-8-2020-സല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4733/2020/ധന,  9-10-2020-സല   സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
5790/2020/ധന, 27-10-2020-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6134/2020/ധന, 17-2-2021-സല
സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1479/2021/ധന,  10-1-2021-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
233/2021/ധന,  19-3-2021-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2568/2021/ധന, 20-1-2021-സല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 497/2021/ധന, 3-1-2021-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 59/2021/ധന,
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10-11-2020-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  6492/2020/ധന, 22-12-2020-സല  സ.ഉ. (സഭാധഭാ)
നമ്പര്  7449/2020/ധന,  28-12-2020-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  7556/2020/ധന.
എനനിവ പകേഭാരന്റിം  8,64,20,000  രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ ഈ ശതീര്ഷകേതനില്
അനുവദനിച.

ശനിപഭാര്ശ

4711-02-103-99―സവളസപഭാക്ക  നനിയനണേ  പദ്ധതനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -
കേടെലഭാക്രമണേ  നനികരഭാധന  പദ്ധതനികേള    -    സനിവനില്  പണേനികേള  -    സനിവനില്
പണേനികേള

കേടെല്  ഭനിതനിയുസടെ  നനിര്മഭാണേതനിനുന്റിം  പുലനിമുട്ടേറ  നനിര്മഭാണേതനിനുമഭായനി  ഈ
ശതീര്ഷകേതനില്  24  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 96)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

6-8-2020-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4532/2020/ധന,  17-8-2020-സല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4733/2020/ധന,  9-10-2020-സല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  5790/2020/ധന, 
19-3-2021-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 2568/2021/ധന., 22-12-2020-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)
നമ്പര് 7449/2020/ധന. എനനിവ പകേഭാരന്റിം 8,78,19,000 രൂപ അധനികേ ധനഭാനുമതനിയനിലൂസടെ
ഈ ശതീര്ഷകേതനില് അനുവദനിച.  

ശനിപഭാര്ശ

4711-01-103-84―സവളസപഭാക്ക  നനിയനണേ  പദ്ധതനികേള  സന്റിംബനനിച്ച  മൂലധനസച്ചലവറ  -
സവളസപഭാക്ക  നനിയനണേന്റിം  -    സനിവനില്  പണേനികേള  -    കുട്ടേനഭാടെറ  -    സവളസപഭാക്ക
നനിയനണേ പദ്ധതനികേള 

കുട്ടേനഭാടെറ തഭാലൂക്കനിസല പുറന്റിം ബണ്ടറ ബലസപടുതഭാത പഭാടെകശഖരങ്ങളനില് പുറന്റിംബണ്ടറ
സന്റിംബനനിച്ച  പവൃതനി  സചെയ്യുനതനിനഭായനി  ഈ  ശതീര്ഷകേതനില്  17.60  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 97)
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സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ

പകേഭാരമുള തകേ അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  3-11-2020  തതീയതനിയനില് ചെതീഫറ എഞനിനതീയര്,

കുട്ടേനഭാടെറ  പഭാകക്കജറ  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസത  തകേ

പസ്തുത ശതീര്ഷകേതനില് ലഭഭ്യമഭായനിരുനതനിനഭാല് അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില. 

സമനിതനി നല്കേനിയ അധനികേ ശനിപഭാര്ശകേള

കേഭാകവരനി  കബസനിനനില് വനിഭഭാവനന്റിം സചെയ്യുന കേടെമഭാന്കതഭാടെറ  കതഭാണ്ടഭാര് പദ്ധതനിയുസടെ

നനിര്മഭാണേപവര്തനങ്ങളക്കഭായനി ഇടെതരന്റിം ജലകസചെനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച മൂലധനസചെലവറ  -

മററ   സചെലവകേള  (4701-80)   എന  ശതീര്ഷകേതനില്  ലമനര്  സഹേഡെറ   അനുവദനിച്ചറ

ആയതനികലയറ  4  കകേഭാടെനി രൂപ   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 98)

സസതീകേരനിച്ച നടെപടെനി

കേടെമഭാന്കതഭാടെറ  -  കതഭാണ്ടഭാര്   പദ്ധതനിക്കഭായനി  DPR  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള

സപഭാകപഭാസല് കപഭാജകറ  1  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്  6-3-2021  തതീയതനിയനില്  IDRB,  ചെതീഫറ

എഞനിനതീയര്ക്കറ സമര്പനിച്ചനിട്ടുണ്ടറ.  അധനികേധനഭാനുമതനിക്കഭായനി സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

 മലമ്പുഴ, കപഭാത്തുണ്ടനി, ചുളനിയഭാറ് , മതീങര, കേഭാഞനിരപ്പുഴ, മലങര, ചെനിമനിണേനി, പഴശനി

ബഭാകരജറ,  സപരനിയഭാര് വഭാലനി  (ഭൂതതഭാന്സകേട്ടേറ),  കേലടെ,  സനയഭാര്,  വഭാളയഭാര്,  കുറഭ്യഭാടെനി,  പമ്പ,

മന്റിംഗലന്റിം,  കേഭാരഭാപ്പുഴ എനതീ  16  ഡെഭാമുകേളുസടെ പുനരുദ്ധഭാരണേ പവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  DRIP

Phase II A Central Water Commission-നറ സമര്പനിച്ചറ അന്റിംഗതീകേഭാരന്റിം കനടെനിയ 166 കകേഭാടെനി

രൂപയുസടെ സപഭാകപഭാസലനില് പസ്തുത തകേയുസടെ 30% തകേ 2020-21-ല് സചെലവഭാക്കണേസമന

Government of  India,  Department of  Economic  Affairs-സന നനിര്കദശമുളതനിനഭാല്

DRIP  Phase   II-കലയറ  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ  30  കകേഭാടെനി  രൂപ

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ

സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 99)
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ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  ശനിപഭാര്ശ
പകേഭാരമുള  തകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  20-8-2020-ല്  ചെതീഫറ  എഞനിനതീയര്,  IDRB
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിച്ചനിരുനസവങനിലുന്റിം അധനികേ തകേ അനുവദനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

 നതീലൂര് കുടെനിസവള പദ്ധതനിക്കഭായനി  20  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം പരുതൂര്-  തനിരുകവഗപ്പുര –
മുതതല,  പഞഭായത്തുകേളക്കറ  കവണ്ടനിയുള സമഗ കുടെനിസവള പദ്ധതനിക്കഭായനി  60  കകേഭാടെനി
രൂപയുന്റിം  പുതനിയ  ശതീര്ഷകേന്റിം  അനുവദനിച്ചറ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 100)
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2020 -2021  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം തകേസയഭാനന്റിം സചെലവഴനികക്കണ്ടനിവരഭാതതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള സപഭാകപഭാസല് M.D, KWA സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

മൂനനിലവറ  ചെനിലനിച്ചനി  സചെക്കറ  ഡെഭാന്റിം  കേന്റിം  ബ്രനിഡ് ജറ  പദ്ധതനിക്കഭായനി  3.5  കകേഭാടെനി  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 101)
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2020 -2021  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം തകേസയഭാനന്റിം സചെലവഴനികക്കണ്ടനിവരഭാതതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള സപഭാകപഭാസല് M.D, KWA സമര്പനിച്ചനിരുനനില.

ശനിപഭാര്ശ

മൂനനിലവറ  പഞഭായതനിസല  ഇരുമപ  കുടെനിസവള  പദ്ധതനിക്കഭായനി  90  ലക്ഷന്റിം  രൂപ
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  വകേയനിരുതണേസമനറ സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചെയ്യുന.

(ഖണനികേ 102)
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2020 -2021  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷന്റിം തകേസയഭാനന്റിം സചെലവഴനികക്കണ്ടനിവരഭാതതനിനഭാല്
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള സപഭാകപഭാസല് M.D, KWA സമര്പനിച്ചനിരുനനില. 

ഭഭാഗന്റിം   II

സമനിതനിയുസടെ ശനിപഭാര്ശകേളക്കറ സര്ക്കഭാരനില് നനിനന്റിം മറുപടെനി ലഭഭ്യമഭാക്കഭാതവ 

                      ഇല.

  

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                കറഭാഷനി അഗസനിന്,
2021  ജൂലല 5 .                                                             സചെയര്മഭാന്,
                                                                              സബ്ജകറ കേമനിറനി III.


