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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 കജഭാസഫെറ 

ശതീ. സനി. ആര്. മകഹേഷറ

ശതീ. സകേ. പനി. എ. മജതീദറ

ശതീ. പനി. മമനിക്കുട്ടേനി 

ശതീ. മഭാണേനി  സനി. കേഭാപന

ശതീ. സകേ. സജ. മഭാകേ റസനി 

ശതീ. എചറ. സലഭാന്റിം 

ശതീ. ടെനി. സനിദനിഖറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

ശതീ. എ. എന്റിം. ബഷതീര്, സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി   രജനനി  വനി. ആര്., കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശതീമതനി  ഷതീബഭാ വര്ഗതീസറ, സഡെപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശതീ.  വനികനഭാദറ കുമഭാര് എന്റിം. സകേ., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.



അവതഭാരനികേ 

ജലവനിഭവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  III-സന  2023-2024  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷസത  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച  മൂനഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമനിതനിയുസടെ സചെയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന. 

2023  സഫെബ്രുവരനി  16-ാംതതീയതനി സമനിതനി കയഭാഗന്റിം കചെര്നറ കകേരള നനിയമസഭയുസടെ
നടെപടെനിക്രമവന്റിം  കേഭാരഭ്യനനിര്വ്വഹേണേവന്റിം  സന്റിംബനനിച  ചെട്ടേങ്ങളനിലന്റിം  ഇതറ  സന്റിംബനമഭായനി
പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദശ കരഖകേളനിലന്റിം വഭ്യവസ്ഥ സചെയനിട്ടുള്ള വനിധന്റിം തഭാസഴെപറയുന
ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളനില് ഉളസകഭാള്ളുന വനിവനിധ സചെലവനിനങ്ങള പരനികശഭാധനിച. 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XX       –ശുദ്ധജലവനിതരണേവന്റിം ശുചെതീകേരണേവന്റിം 

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXIX  - കൃഷനി (സചെറുകേനിടെ ജലകസചെനന്റിം) 

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

ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് XXXVIII -ജലകസചെനന്റിം 

കമല്  പരഭാമര്ശനിച  ധനഭാഭഭ്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  ബനസപട്ടേ
വകുപ്പുകേളനില്  നനിനന്റിം  ലഭനിച  കുറനിപ്പുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണേനിക്കുകേയുന്റിം  കയഭാഗതനില്
സനനിഹേനിതരഭായനിരുന  ഉകദഭ്യഭാഗസ്ഥരനില്  നനിനന്റിം  ആവശഭ്യമഭായ  അധനികേ  വനിവരങ്ങള
ആരഭായുകേയുന്റിം സചെയ. 

ഭരണേഘടെനഭാപരവന്റിം സഭാമ്പതനികേപരവമഭായ പരനിമനിതനികേളകറ വനികധയമഭായനി സമനിതനി
നല്കേനിയ  നനിര്കദശങ്ങളുന്റിം  ശനിപഭാര്ശകേളുമഭാണേറ  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  ഉള്ളടെകന്റിം
സചെയനിരനിക്കുനതറ. 

2023  സഫെബ്രുവരനി  22-ാം തതീയതനി  കചെര്ന കയഭാഗതനില് ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമനിതനി
അന്റിംഗതീകേരനിച.

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, കറഭാഷനി അഗസനിന,
20 23 സഫെബ്രുവരനി 27  സചെയര്മഭാന,

സബ്ജകറ കേമനിറനി III.

                                                               



 ററിപപപ്പോര്ടട

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് - XX 
ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും

പവപ്പോടട ചചയ്തതട    :  1309.7361 പകപ്പോടറി രൂപ

                           ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട         : ഇല

2215—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും

2215-01-003-99—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  -  ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -    പരറിശചീലനവും  -
ഐ  .  ഇ  .  സറി  .,   കപ്പോരഭ്യപശഷറി വര്ദ്ധറിപറിക്കല  ,   പരറിശചീലനവവും ജലശചീ ക്ലബട

വറിഹറിതവും :15 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

1)  ജല സപ്പോകരതയവും പരറിസര ശുചറിതത്വതറിനവും പവണറിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളറില
വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളുചടയുവും  അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചടയുവും  ചപപ്പോതു  സമുഹതറിചന്റെയുവും  പങപ്പോളറിതവും
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനള്ള  പ്രചരണ  പരറിപപ്പോടറികളുവും  പരറിശചീലനങ്ങളുവും  സവുംഘടറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ജലശചീ  ക്ലബ്ബുകള്  സവുംസപ്പോന  വഭ്യപ്പോപകമപ്പോക്കുന്നതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  സവുംസപ്പോനചത
പതറിനപ്പോയറിരപതപ്പോളവും  വരുന്ന  സര്ക്കപ്പോര്-എയറിഡഡട  ഹഹസ്കൂളുകളറിലവും  ഹയര്ചസക്കന്റെററി
സ്കൂളുകളറിലവും  ജലശചീ  ക്ലബട  മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ  പ്രറിന്റെട  ചചയ്തട  വറിതരണവും  ചചയ്യുന്നതറിനവും
ജലസവുംബന്ധമപ്പോയറി  ജറിലപ്പോ  സവുംസപ്പോന  തലങ്ങളറില  വറിദഭ്യപ്പോര്ത്ഥറികളുചടയുവും
അദ്ധഭ്യപ്പോപകരുചടയുവും  മത്സരങ്ങള്,  ചസമറിനപ്പോറുകള്,  പ്രദര്ശനങ്ങള്,    പരറിശചീലന
പരറിപപ്പോടറികള് തുടങ്ങറിയവ സവുംഘടറിപറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    50    ലകവും രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2215  -01-004-99—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും    -    ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -    ഗപവഷണവും-
എന്റെര്ഹപ്രസ്റചീപസപ്പോഴട  പപ്പോനറിവുംഗട

 വറിഹറിതവും: 1  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

2)  പകരള ജലഅപതപ്പോററിററിയറില പകന്ദ്ര പഡറപ്പോപബസട മപ്പോപന ജ് ചമന്റെട പ്രപ്പോവര്തറികമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
പസപ്പോഫട ചവയര്  ടചീമറിചന  സൃഷറിച്ചുചകപ്പോണട  അക്കക്കൗണറിവുംഗട,  ചപ്രപ്പോകക്യൂര്ചമന്റെട,  പപ്രപ്പോജകട
മപ്പോപനജ് ചമന്റെട,  കവുംഹപനസട  എന്നചീ  പമഖലകളറില  കൂടുതല  കൃതഭ്യവവും  കപ്പോരഭ്യകമവമപ്പോയറി
പ്രവര്തറിക്കുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.
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2215 -01-101-97 - (01)—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും    -    ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -

നഗര  ശുദ്ധ  ജലവറിതരണ  പദ്ധതറി    -    പകരളപ്പോ  പരറിപപ്രകഭ്യ

പദ്ധതറി    2030    മുനഗണനപ്പോപദ്ധതറികള്  നടപപ്പോക്കല  -    നവചീന

സപ്പോപങതറിക  വറിദഭ്യകളുവും  ,   ആധുനറിക മപ്പോപനജ് ചമന്റെട രചീതറികളുവും

 വറിഹറിതവും: 1    പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

3)  കുടറിശറിക  ബറില തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന പദ്ധതറികളുചട

നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി

ഈ ശചീര്ഷകതറില    5.9486      പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2215-01-190-99-(01)—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും    -    ശുദ്ധജലവറിതരണവും  -  ചപപ്പോതു

പമ  ഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയവും  -  പകരള ജലഅപതപ്പോററിററിക്കുള്ള

സഹപ്പോയധനവും  -  പരറിപവഷണവവും  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയുവും

വറിഹറിതവും:  1.1   പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

4)  കുടറിശറിക   ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില   നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന

പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത

ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    1.8743    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2215-01-190-99(19)-31—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും    -  ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -

ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയവും   -   പകരള 

ജല അപതപ്പോററിററിക്കുള്ള  സഹപ്പോയധനവും   -   സഹപ്പോയധനവും   -   ശമ്പളവും

 വറിഹറിതവും : 191.2208   പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

5)  പകരള ജല അപതപ്പോററിററിയുചട കചീഴറിലള്ള കുടറിചവള്ള പദ്ധതറികളുചട നടതറിപറിനവും

ജചീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവും,  ചപനഷന,  ചപനഷന  ആനകൂലഭ്യങ്ങളപ്പോയ  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.,

കമക്യൂപടഷന,  മറട  എസപ്പോബറിഷ് ചമന്റെട  ചചലവകള്  എന്നറിവ  നലകുന്നതറിനവും

ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.,  കമക്യൂപടഷന,  ജറി.പറി.എഫട.  എന്നചീ  ഇനങ്ങളറിലള്ള  കുടറിശറിക

ഒടുക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    765.59    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.
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2215-01-190-99(19)-36—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും    -    ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -
ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയവും    -    പകരള
ജല അപതപ്പോററിററിക്കുള്ള സഹപ്പോയധനവും   -  സഹപ്പോയധനവും  -  ശമ്പപളതരവും  .

വറിഹറിതവും : 133.9138   പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

6)  പകരള ജല അപതപ്പോററിററിയുചട കചീഴറിലള്ള കുടറിചവള്ള പദ്ധതറികളുചട നടതറിപറിനവും
അടറിയന്തര  പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമുള്ള  ചചലവകളപ്പോയ  ഓപപറഷന  ആന്റെട  ചമയറിന്റെനനസട,
പലപ്പോണുകളുചട  തറിരറിച്ചടവട,   ഹവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  എന്നറിവ  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  കുടറിശറിക
തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    2056.53      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.  

2215-01-190-92—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും    -    ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -    ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയവും   -   പകരള വപ്പോടര് അപതപ്പോററിററിയുചട
കചീഴറില നറിലവറിലള്ള ചകടറിടങ്ങളുചട നവചീകരണവും

 വറിഹറിതവും : 5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

7)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറി ല  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന
പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത
ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    18.3402    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.

2215-01-190-88—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും    -    ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -
ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും മറ്റുമുള്ള സഹപ്പോയവും    -    ഇ–ഗപവര്ണനസട  ,
ജറി  .   ഐ  .  എസട  .   ഉവും ഇനഫര്പമഷന മപ്പോപനജ് ചമനവും

വറിഹറിതവും : 1 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

8) ഭരണ സവുംവറിധപ്പോനവും പൂര്ണ്ണമപ്പോയുവും പപപര് രഹറിതമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  പുതറിയ
കമ്പക്യൂടര്/ലപ്പോപ് പടപ്പോപ്പുകള്,  അനബന്ധ  സപ്പോമഗറികളപ്പോയ  പ്രറിന്റെര്,  പകപ്പോപറിയര്,  സപ്പോനര്,
ഇ-ഫയലറിവുംഗട പസപ്പോഫട ചവയററിനട മപ്പോത്രമപ്പോയറി പുതറിയ ചസര്വര്  എന്നറിവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനവും ഇ.എവും.
ബുക്കട  സവുംവറിധപ്പോനവും  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഫചീലഡട  ഓഫചീസര്മപ്പോര്ക്കട  ടപ്പോബട
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനവും കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന
പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത
ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    2.1942      പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.
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2215-01-800-47— ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും    -    ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -    മറ്റു

ചചലവകള്  -  കുടറിചവള്ള വറിതരണവവും   -  വരള്ച്ച പരറിഹപ്പോരവവും 

 വറിഹറിതവും :10 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

9) കുടറിശറിക ബറില തുക ഒടുക്കുന്നതറിനവും നറിലവറില നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന്ന പദ്ധതറികളുചട

നടതറിപറിനവും  2023-24 സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി

ഈ    ശചീര്ഷകതറില    12.3981    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട    വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2215-02-106-97—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും   -   മപ്പോലറിനഭ്യനറിവപ്പോരണവവും   ശുചചീകരണവവും   -

വപ്പോയു  -  ജല  മലറിനചീകരണവും  തടയല  -  നദറി  മലറിനചീകരണവും     തടയുന്നതറിനവും

എന  .  ജറി  .  ടറി  .    നറിര്പദ്ദേശവും  പപ്പോലറിക്കുന്നതറിനള്ള  അവപബപ്പോധവും  സൃഷറിക്കുന്നതറിനമുള്ള

പ്രവര്തറി

 വറിഹറിതവും : 2.5  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

10) കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന

പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത

ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    2.0121    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.

2215-02-190-99(02)-31—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും   -   മപ്പോലറിനഭ്യ നറിവപ്പോരണവവും

ശുചചീകരണവവും    -  ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും  മറ്റുമുള്ള

സഹപ്പോയവും  -    പകരള  ജലഅപതപ്പോററിററിയള്ള  സഹപ്പോയധനവും    -

സഹപ്പോയധനവും   -   ശമ്പളവും

 വറിഹറിതവും :   18.9816 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

11) പകരള ജല അപതപ്പോററിററിയുചട കചീഴറിലള്ള സത്വചീവപറജട പദ്ധതറികളുചട നടതറിപറിനവും

ജചീവനക്കപ്പോരുചട  ശമ്പളവും,  ചപനഷന,  ചപനഷന  ആനകൂലഭ്യങ്ങളപ്പോയ  ഡറി.സറി.ആര്.ജറി.,

കമക്യൂപടഷന,  മറട  എസപ്പോബറിഷ് ചമന്റെട  ചചലവകള്  എന്നറിവ  നലകുന്നതറിനവും  കുടറിശറിക

തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    16.52    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.
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2215-02-190-99(02)-36—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും    -  മപ്പോലറിനഭ്യ  നറിവപ്പോരണവവും
ശുചചീകരണവവും    -    ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും  മറ്റുമുള്ള
സഹപ്പോയവും    -    പകരള  ജല  അപതപ്പോററിററിയള്ള  സഹപ്പോയധനവും-
സഹപ്പോയധനവും   -   ശമ്പപളതരവും  .

വറിഹറിതവും : 13.1666  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

12) പകരള ജല അപതപ്പോററിററിയുചട കചീഴറിലള്ള സത്വചീവപറജട പദ്ധതറികളുചട നടതറിപറിനവും
ഇതുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  അടറിയന്തര  പ്രപ്പോധപ്പോനഭ്യമുള്ള  ചചലവകളപ്പോയ  ഓപപറഷന  ആന്റെട
ചമയറിന്റെനനസട,  പലപ്പോണുകളുചട  തറിരറിച്ചടവട,  ഹവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  എന്നറിവ  നലകുന്നതറിനവും
കുടറിശറിക ഒടുക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില    66.26     പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന.

4215 – ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട

4215-01-101-97 —ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട   -   ശുദ്ധ
ജലവറിതരണവും    -    നഗര  ജലവറിതരണ  പദ്ധതറി  -    നഗര  ജലവറിതരണ
പദ്ധതറികളുചട ചമച്ചചപടുതല  /   പുനരധറിവപ്പോസവും

വറിഹറിതവും : 45  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

13)  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന   പദ്ധതറികളുചട   നടതറിപറിനവും  2023-24
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില   37.7547   പകപ്പോടറി
രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.  

4215-01-102-98 (01)—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -
ശുദ്ധജല      വറിതരണവും   -    ഗപ്പോമചീണ ജലവറിതരണവും  -    നബപ്പോര്ഡട സഹപ്പോയമുള്ള
ഗപ്പോമചീണ ജല വറിതരണ പദ്ധതറികള് 

വറിഹറിതവും : 80 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

14)  കുടറിശറിക ബറില തുക ഒടുക്കുന്നതറിനവും മുനകപ്പോലങ്ങളറില അടറിയന്തര ഘടങ്ങളറില

നബപ്പോര്ഡട ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി റചീ ചടനഷന/ ചഡപപപ്പോസറിറട ഫണറില നറിനവും

തപ്പോത്കപ്പോലറികമപ്പോയറി  വറിനറിപയപ്പോഗറിച്ച  അധറിക  തുക  ചകപ്പോടുത്തുതചീര്ക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില

നടപറിലപ്പോക്കറി വരുന്ന  പദ്ധതറികളുചട നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത
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പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില    86.37005    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-01-102-97—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -

ശുദ്ധജല   വറിതരണവും    -    ഗപ്പോമചീണ  ജലവറിതരണവും  -    ഗപ്പോമചീണ  ജലവറിതരണ

പദ്ധതറികള്

വറിഹറിതവും : 10  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

15)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന  പദ്ധതറികളുചട

നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി

ഈ   ശചീര്ഷകതറില   52.399   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-01-102-92(02)—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -

ശുദ്ധജല വറിതരണവും   -    ഗപ്പോമചീണ ജലവറിതരണവും     -    ജല ജചീവന മറിഷന

(  എന  .  ആര്  .  ഡറി  .  ഡബക്യൂ  .  പറി  .) 50%   സവുംസപ്പോന വറിഹറിതവും  .

വറിഹറിതവും : 500  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

16)  ജല ജചീവന മറിഷന പദ്ധതറിയറില ഉള്ചപടുതറി 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും

9.5  ലകവും ഗപ്പോര്ഹറിക കുടറിചവള്ള കണകനകള് നലകുന്നതറിനവും പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി

ബന്ധചപട  മറ്റു  സഹപ്പോയക  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുവും  ജല  ഗുണനറിലവപ്പോര  പരറിപശപ്പോധന

സവുംവറിധപ്പോനവും  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില    4250    പകപ്പോടറി  രൂപ

സവുംസപ്പോന വറിഹറിതമപ്പോയറി അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-01-102-91—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -

ശുദ്ധജല വറിതരണവും    -    ഗപ്പോമചീണ ജലവറിതരണവും    -    ജലനറിധറിയുചട കചീഴറിലള്ള

ജല വറിതരണ പദ്ധതറികളുചട പൂര്തചീകരണവും ഘടവും   II

വറിഹറിതവും : 1.25   പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

17)  ജലനറിധറി  രണപ്പോവുംഘട  പദ്ധതറി  പ്രകപ്പോരവും   പൂര്തചീകരറിച്ച  കുടറിചവള്ള

പദ്ധതറികളുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട പ്രവൃതറികളുചട  കുടറിശറിക ബറില്ലുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
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ഈ  ശചീര്ഷകതറില    7.37    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-01-800-92—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും ശുചചീകരണവവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട    -  ശുദ്ധജല

വറിതരണവും   -   മറ്റു  ചചലവകള്   -   ജലസവുംരകണവവും ഉറവറിടവും ചമച്ചചപടുതലവും  .

വറിഹറിതവും : 2  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

18)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന

പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത

ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    5.4432    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-01-800-91—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -

ശുദ്ധജല       വറിതരണവും   -  മറ്റു ചചലവകള്   -   മപ്പോനവപശഷറി വറികസനവവും  ഗപവഷണവവും   .

വറിഹറിതവും : 1  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

19)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന

പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും,  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത

ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    48.66    ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.

4215-01-800-90—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -

ശുദ്ധജല   വറിതരണവും    -    മറട   ചചലവകള്    -    പ്രപതഭ്യക  സപ്പോപനങ്ങള്    /

സലങ്ങള്ക്കുള്ള ശുദ്ധജല പദ്ധതറി  .

വറിഹറിതവും : 2  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന) 

20)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന

പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത

ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1.9531    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.
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4215-01-800-89—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -

ശുദ്ധജല       വറിതരണവും   -   മറ്റു ചചലവകള്   -   ഉലപ്പോദനവവും വറിതരണവവും ചമച്ചചപടുതല  .

വറിഹറിതവും : 50  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

21)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന

പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത

ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    112.4944    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.

4215-01-800-88—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -

ശുദ്ധജല വറിതരണവും   -   മറ്റു ചചലവകള്   -   ജറിക്ക സഹകരണപതപ്പോടുള്ള പകരള

ശുദ്ധജല വറിതരണ പദ്ധതറി  .

വറിഹറിതവും :5  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

22)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത

പ്രതചീകറിത ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    15.39    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.

4215-01-800-87—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -

ശുദ്ധജലവറിതരണവും  -   മറ്റുചചലവകള്  -   ഊര്ജ കപ്പോരഭ്യകമതപ്പോ ചമച്ചചപടുതല

ഇലപകപ്പോചമക്കപ്പോനറിക്കല  ഇനങ്ങളുചട  ഒപ് ടറിഹമപസഷന  ,    സുരകപ്പോ

ഓഡറിറട  ,  ഡബക്യൂ  .  ടറി  .  പറി  .  കളുചടയുവും  പമ്പട  ഹക്കൗസുകളുചടയുവും  പ്രവര്തനതറില

സുരകപ്പോ ഉറപപ്പോക്കല

വറിഹറിതവും : 5  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

23)  നറിലവറി ല  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന  പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24

സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്ക്കപ്പോയുവും  പകരള  ജല  അപതപ്പോററിററിയുചട

പമ്പട  ഹക്കൗസുകള്  കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോക്കുന്നതറിനവും  ഊര്ജകപ്പോരഭ്യകമത  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനവും

സുരകപ്പോ  പപ്രപ്പോപടപ്പോപക്കപ്പോള്  ഉറപപ്പോക്കറി  സുരകപ്പോ  ഉപകരണങ്ങള്  സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനവും
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ശുദ്ധചീകരണശപ്പോലകളറിലവും  പമ്പട ഹക്കൗസുകളറിലവും  CCTV കഭ്യപ്പോമറ സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി

ഈ  ശചീര്ഷകതറില    3.9886    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-01-800-86—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -
ശുദ്ധജലവറിതരണവും  -   മറ്റു   ചചലവകള്   -   ചക  .   ഡബക്യൂ  .  എ  .   അടറിസപ്പോന സക്കൗകരഭ്യ
വറികസനവവും നറിരചീകണ പ്രവര്തനങ്ങളുവും

വറിഹറിതവും : 3  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

24)  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറി  വരുന്ന  പദ്ധതറികളുചട  നടതറിപറിനവും  2023-24
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്ക്കുവും  കുടറിചവള്ള  ഗുണനറിലവപ്പോര
നറിരചീകണ  ശപ്പോലകള്  ചമച്ചചപടുത്തുന്നതറിനവും  എസട.ടറി.പറി.കളറില  നറിനള്ള  മലറിനജലവും
പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനട  അനറിപയപ്പോജഭ്യമപ്പോയ  ഉപകരണങ്ങള്  സജമപ്പോക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി
ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1.98    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-01-800-85—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച    മൂലധനചച്ചലവട    -
ശുദ്ധജലവറിതരണവും    -    മറ്റു  ചചലവകള്    -    ഗപ്പോര്ഹറിക  കറിണറുകചള
സവുംരകറിതവവും സുസറിരവമപ്പോയ കുടറിചവള്ള പസപ്പോതസ്സുകളപ്പോക്കറി മപ്പോറല

വറിഹറിതവും : 4  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

25)  പരമ്പരപ്പോഗത  ജലപസപ്പോതസ്സുകളപ്പോയ  ഗപ്പോര്ഹറിക  കറിണറുകചള  സുരകറിതവവും
സുസറിരവമപ്പോയ  കുടറിചവള്ള  പസപ്പോതസ്സുകളപ്പോക്കറി  മപ്പോറ്റുന്നതറിനള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി
ഈ   ശചീര്ഷകതറില   2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട
വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4215-02-190-99—ശുദ്ധജലവറിതരണവവും  ശുചചീകരണവവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -
മലറിനജല നറിവപ്പോരണവവും ശുചചീകരണവവും    -    ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുവും
മറ്റുമുള്ള വപ്പോയ്പകള്   -   പകരള ജല അപതപ്പോററിററിയുചട മപ്പോലറിനഭ്യ    സവുംസരണ പദ്ധതറി  .

വറിഹറിതവും :34.05  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)  

26)  കുടറിശറിക  ബറില  തുക  ഒടുക്കുന്നതറിനവും  നറിലവറില  നടപറിലപ്പോക്കറിവരുന്ന  പദ്ധതറികളുചട
നടതറിപറിനവും  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്ക്കുമപ്പോയറി
ഈ    ശചീര്ഷകതറില    19.2283    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട     വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

178/2023.
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ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് - XXIX (കൃഷറി)

പവപ്പോടട ചചയ്തതട    : 3340.5837 പകപ്പോടറി രൂപ

                     ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട            : 5.01 ലകവും രൂപ

2702—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും

2702-01-800-94-02—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും    -    ഉപരറിതലജലവും    -    മറ്റു  ചചലവകള്  -    ചചറുകറിട
ജലപസചന പദ്ധതറികളുചട സവുംരകണവും   -   പവതനവും

വറിഹറിതവും  :  3.41  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

27)  തപ്പോലപ്പോലറിക പമ്പട  ഒപ്പോപപററര്മപ്പോരുചട ദറിവസ പവതനവും നലകുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശചീര്ഷകതറില    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട
വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-01- 800-94-34—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -    ഉപരറിതലജലവും   -    മറ്റു  ചചലവകള്  -    ചചറുകറിട
ജലപസചന പദ്ധതറികളുചട  സവുംരകണവും   -   മറ്റു ചചലവകള്

വറിഹറിതവും : 30.3188  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

28)  ജലപസചന  പദ്ധതറികളുചട  സുഗമമപ്പോയ  പ്രവര്തനതറിനപ്പോവശഭ്യമപ്പോയ
അറകുറപണറികളുചട  നറിര്വ്വഹണതറിനവും  അപ്രതചീകറിതമപ്പോയ  കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ  വഭ്യതറിയപ്പോനവും
കപ്പോരണവും  ജലപസചന  നറിര്മറിതറികള്ക്കട  തുടര്ച്ചയപ്പോയുണപ്പോകുന്ന  തകരപ്പോറുകള്
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    15    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-01-800-88-33—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും    -    ഉപരറിതലജലവും    -    മറ്റു  ചചലവകള്    -    പമ്പട
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട    പുഞ്ചകൃഷറിക്കട ചവള്ളവും  വററിക്കുന്നതറിനള്ള  സബ്സറിഡറി   -
സബ്സറിഡറികള്  .

വറിഹറിതവും : 15.75  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)  

29)  ആലപ്പുഴ,  പകപ്പോടയവും,  തൃശ്ശൂര്  ജറിലകളറിചല  പുഞ്ചകൃഷറിക്കട  പവണറി  പമ്പട
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട ചവള്ളവും വററിക്കുന്നതറിനള്ള വര്ദ്ധറിപറിച്ച നറിരക്കറിലള്ള സബ്സറിഡറി 2022-23
സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  കുടറിശറിക  സഹറിതവും  നലകുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില
20    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.
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2702-01-800-86—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   ഉപരറിതലജലവും   -   മറ്റു ചചലവകള്  -    പദശചീയ ഹരറിത

ഹട്രൈബക്യൂണല ഉതരവറിചന്റെ അടറിസപ്പോനതറില മലറിനമപ്പോയ നദറികള് പുനനഃസപ്പോപറിക്കല

വറിഹറിതവും : 2 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

30)  പദശചീയ ഹരറിത ഹട്രൈബക്യൂണലറിചന്റെ ഉതരവട പ്രകപ്പോരവും നദറികളുചട പുനരുജചീവനവമപ്പോയറി

ബന്ധചപട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    3    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.

2702-02-005-99-05-2—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   ഭൂഗര്ഭജലവും   -   അപനത്വഷണവും   -   ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള

അപനത്വഷണവവും വറികസനവവും   -       ഓഫചീസട  ചചലവകള്    -    ഹവദദ്യുതറി

ചചലവട 

വറിഹറിതവും :  4.5  ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

31)  നറിലവറില  ഭൂജലവകുപട  ഡയറകപററട  സറിതറി  ചചയ്യുന്ന  ജലവറിജപ്പോനഭവന

ചകടറിടതറിചന്റെ  ഹവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട  ഒടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ  ശചീര്ഷകതറില    5    ലകവും  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 

2702-02-005-99-05-3—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   ഭൂഗര്ഭജലവും   -   അപനത്വഷണ വും    -  ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള

അപനത്വഷണവവും വറികസനവവും   -   ഓഫചീസട ചചലവകള്   -   ചടലറിപഫപ്പോണ്

ചചലവട

വറിഹറിതവും  : 3  ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

32)  വകുപറിചന്റെ എലപ്പോ സബട ഓഫചീസുകളറിലവും നറിലവറില ഇ-ഓഫചീസട സവുംവറിധപ്പോനവും

വനചവങറിലവും  KSWAN,  K-PHONE  എന്നചീ  സക്കൗകരഭ്യങ്ങള്  പ്രസ്തുത  സബട  ഓഫചീസുകളറില

ലഭറിച്ചറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല ഇന്റെര്ചനറട, ചടലറിപഫപ്പോണ് എന്നചീ ചചലവറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി നറിലവറില

വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല ഈ ശചീര്ഷകതറില   1   ലകവും രൂപ

അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 
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2702-02-005-99-06—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   ഭൂഗര്ഭജലവും   -   അപനത്വഷണവും   -   ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള
അപനത്വഷണവവും വറികസനവവും   -   വപ്പോടക  ,   കരവും  ,   നറികുതറി

വറിഹറിതവും  : 15  ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

33)  ചകടറിട വപ്പോടക,  ചകടറിട നറികുതറി എന്നചീ ചചലവറിനങ്ങളറിചല കുടറിശറിക ഒടുക്കുന്നതറിനവും

2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷചത  പ്രതചീകറിത  ചചലവകള്  കുടറിശറിക  സഹറിതവും

ഒടുക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    15    ലകവും  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 

2702-02-005-99-12—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   ഭൂഗര്ഭജലവും   -   അപനത്വഷണവും   -   ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള

അപനത്വഷണവവും വറികസനവവും   - പസപ്പോളര്ഷറിപ്പുകളുവും ഹസചപനകളുവും

വറിഹറിതവും  : 1   ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

34)  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷചത  ചചലവകള്ക്കപ്പോയറി  വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന

തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല  ഈ ശചീര്ഷകതറില    2    ലകവും രൂപ  അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 

2702-02-005-99-19—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   ഭൂഗര്ഭജലവും   -   അപനത്വഷണവും   -    ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള

അപനത്വഷണവവും വറികസനവവും   -   യപനപ്പോപകരണങ്ങള്

വറിഹറിതവും  :  1.2  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

35) ഭൂജലവകുപറിനട കചീഴറിലള്ള ററിഗ്ഗുകളുചടയുവും പമ്പറിവുംഗട ചടസട യൂണറിറ്റുകളുചടയുവും പ്രവര്തന

ചചലവകള്ക്കപ്പോയുവും  ഡറിലറിവുംഗട  ററിഗ്ഗുകളുചട  അറകുറപണറികള്,  പുതറിയ  ഡറിലറിവുംഗട  സപ്പോമഗറികള്

വപ്പോങ്ങല  തുടങ്ങറിയ ചചലവകള്ക്കപ്പോയുവും വകുപറിചന്റെ കചീഴറിലള്ള കുഴലക്കറിണര് നറിര്മപ്പോണ യൂണറിറട

ഘടറിപറിച്ചറിരറിക്കുന്ന  15  വര്ഷതറിനട  മുകളറില  പഴക്കമുള്ള   ട്രൈക്കുകള്  മപ്പോററി  പുതറിയവ

വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുവും  ഈ ശചീര്ഷകതറില   30   ലകവും രൂപ  അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന. 

2702-02-005-99-34—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   ഭൂഗര്ഭജലവും   -   അപനത്വഷണവും   -   ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള

അപനത്വഷണവവും വറികസനവവും   -      മറ്റു ചചലവകള്

വറിഹറിതവും  :  10.12  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

36)  വകുപറിനട  കചീഴറിലള്ള  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളറില  ഇ-ഓഫചീസട  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതുമപ്പോയറി

ബന്ധചപടട  Gap  assessment  നടതറിയതറിചന്റെ  അടറിസപ്പോനതറില  പുതറിയ  കമ്പക്യൂടറുകള്,
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അനബന്ധ സപ്പോമഗറികള്,  കുഴലക്കറിണര് നറിര്മപ്പോണവമപ്പോയറി  ബന്ധചപട ഹപപ്പുകള്,  ഗപ്പോവല,

ററിഗ്ഗുകള്  തുടങ്ങറിയവ  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനവും  തപദ്ദേശസത്വയവുംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്,  വറിവറിധ  സര്ക്കപ്പോര്

ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങള് എന്നറിവ തുക വകുപറില നറിപകപറിച്ചട കുഴലക്കറിണര് നറിര്മപ്പോണവും

നടതറിവരുന്ന  സപ്പോഹചരഭ്യതറില  പ്രസ്തുത  പ്രവര്തറികള്ക്കപ്പോയുള്ള  സപ്പോധന  സപ്പോമഗറികള്

വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുവും  ഈ ശചീര്ഷകതറില      5   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-02-005-99-45—ചചറുകറിട ജലപസചനവും    -    ഭൂഗര്ഭജലവും    -    അപനത്വഷണവും   -    ഭൂഗര്ഭജലതറിനള്ള

അപനത്വഷണവവും വറികസനവവും   -   പറി  .  ഒ  .  എല  .

വറിഹറിതവും  : 3  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

37) ഭൂജലവകുപറിനട കചീഴറിലള്ള 36 ററിഗ്ഗ ഗ്ഗുകള്, 4 പമ്പറിവുംഗട ചടസട യൂണറിറ്റുകള് എന്നറിവയുചട

പ്രവര്തനതറിനപ്പോയുവും ഭൂജല പരഭ്യപവഷണതറിനപ്പോയറി ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന വപ്പോഹനങ്ങളുചട ഇന്ധന

ചചലവട,   സവുംസപ്പോനചത  തപദ്ദേശസത്വയവുംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലവും  സര്ക്കപ്പോര്  വകുപ്പുകളറിലവും

ചപപ്പോതുപമഖലപ്പോ സപ്പോപനങ്ങളറിലവും കുഴലക്കറിണര് നറിര്മറിച്ചട  നലകുന്നതറിനള്ള ഇന്ധന ചചലവട

എന്നറിവ വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുവും നറിലവറില വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന തുക അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോല

ഈ  ശചീര്ഷകതറില   2    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-02-103-99—ചചറുകറിട ജലപസചനവും    -    ഭൂഗര്ഭജലവും  -  കുഴല കറിണറുകള്    -  ഭൂഗര്ഭ ജലപ്പോധറിഷറിത

കുടറിചവള്ള പദ്ധതറി

വറിഹറിതവും : 1.58  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

38)  ജലകപ്പോമമുള്ള പ്രപദശങ്ങളറില ഹ്രസത്വകപ്പോലപ്പോടറിസപ്പോനതറില കുടറിചവള്ളവും ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

60  ചചറുകറിട  കുടറിചവള്ള  പദ്ധതറികളുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനവും  300  കുഴലക്കറിണര്  ഹക

പമ്പുകളുചട അറകുറപണറികള്ക്കുവും 30 റചീച്ചപ്പോര്ജട പദ്ധതറികളുചട പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി ഈ

ശചീര്ഷകതറില    50    ലകവും രൂപ അധറികമപ്പോയറി   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-03-101-98-(02)-34-3—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   സവുംരകണപണറികള്   -   വപ്പോടര് ടപ്പോങ്കുകള്   -

സവുംരകണപണറികള്  -    മറ്റു ചചലവകള്    -    ചചറുകറിട ജലപസചന

പദ്ധതറികളുചട   പകടുപപ്പോടു തചീര്ക്കല   -   മറ്റു ചചലവകള്   -   മററിനവും

വറിഹറിതവും  : 2.5   പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)   
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39) ചചറുകറിട ജലപസചന പദ്ധതറികള്ക്കട ചവള്ളചപപ്പോക്കവും മൂലമുണപ്പോകുന്ന ചകടുതറികള്

പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില   2   പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-03-101-98(03)-34 -3—ചചറുകറിട ജലപസചനവും   -   സവുംരകണപണറികള്   -  വപ്പോടര് ടപ്പോങ്കുകള്  -

സവുംരകണപണറികള്  -    മറ്റു  ചചലവകള്    -    ചവള്ളചപപ്പോക്കനപ്പോശവും

മൂലമുള്ള       അറകുറപണറികള്   -   മറ്റു ചചലവകള്   -   മററിനവും

വറിഹറിതവും : 12.705   പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

40)  അപ്രതചീകറിതമപ്പോയ കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ വഭ്യതറിയപ്പോനതറിചന്റെ ഫലമപ്പോയറി തുടര്ച്ചയപ്പോയുണപ്പോകുന്ന

ചവള്ളചപപ്പോക്കവും മൂലമുള്ള നപ്പോശനഷങ്ങള് പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനവും ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണ

പ്രവൃതറികള്ക്കുവും ജലപസപ്പോതസ്സുകളുചട നചീചരപ്പോഴുക്കട സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയുവും

തുടര്ച്ചയപ്പോയുണപ്പോകുന്ന മഴചക്കടുതറികള്മൂലവും പതപ്പോടുകള്,  കനപ്പോലകള് എന്നറിവ ഉള്ചപചടയുള്ള

ജലപസചന  നറിര്മറിതറികള്ക്കുണപ്പോകുന്ന  പകടുപപ്പോടുകള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി

ഈ ശചീര്ഷകതറില   20    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-03-101-95—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും    -    സവുംരകണപണറികള്  -    വപ്പോടര്  ടപ്പോങ ഗ്ഗുകള്  -

നറിലവറിലള്ള പപ്രപ്പോജകട ഏരറിയയറിചല ചകടറിടങ്ങളുചട അറകുറപണറികള്         -

ഒറതവണ സഹപ്പോയവും 

വറിഹറിതവും : ഇല

41)  നറിലവറിലള്ള ഓഫചീസട ചകടറിടങ്ങളുചട പശപ്പോചനചീയപ്പോവസ പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനവും

പുനരുദ്ധപ്പോരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമപ്പോയറി  നടപട  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  ബഡ്ജററില  തുക

വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല  ഈ ശചീര്ഷകതറില    4    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2702-80-005-99-34-3—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും    -    ജനറല  -  അപനത്വഷണവും    -    ചചറുകറിട

ജലപസചന  പണറികചളപററിയുള്ള  വറിശദമപ്പോയ    അപനത്വഷണവവും

സവുംപയപ്പോജറിത പദ്ധതറികള് തയപ്പോറപ്പോക്കലവും   -   മറ്റു ചചലവകള്   -   മററിനവും

വറിഹറിതവും : 50   ലകവും  രൂപ ( പപ്പോന)
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42)  പുതുതപ്പോയറി  അവുംഗചീകപ്പോരവും  ലഭറിച്ചതുവും  ഇനറി  ലഭറിക്കപ്പോനള്ളതുമപ്പോയ  ചചറുകറിട
ജലപസചന  പദ്ധതറികളുചട  പരഭ്യപവഷണ  പ്രവൃതറികള്  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ
ശചീര്ഷകതറില    50    ലകവും രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട
വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702—ചചറുകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട

4702-00-101-97-(01)—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  ഉപരറിതലജലവും    -
ലറിഫട ഇററിപഗഷന       (  ജറിലപ്പോ പദ്ധതറി  ) -   ചചറുകറിട മരപ്പോമത്തുകള്

വറിഹറിതവും  : 15.6507   പകപ്പോടറി  രൂപ ( പപ്പോന)

43)  ഉയര്ന്ന  പ്രപദശങ്ങളറില  ജലപസചന  സക്കൗകരഭ്യവും  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനവും  കൂടുതല
ഇടങ്ങളറില  കൂടറി  വഭ്യപ്പോപറിപറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  പുതറിയ  ലറിഫട  ഇററിപഗഷന  പദ്ധതറികള്
ആരവുംഭറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില   5    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702-00-101-90—ചചറുകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലവും   -  ലറിഫട
ഇററിപഗഷന പദ്ധതറികള് നവചീകരറിക്കല  .

വറിഹറിതവും : ഇല.

44)  പമ്പട  ഹക്കൗസുകളുചട  പശഷറി  വര്ദ്ധറിപറിക്കുന്നതറിനവും  ടറി.ഒ.ഡറി.  മചീറര്
സപ്പോപറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും ബഡ്ജററില തുക വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല
ഈ ശചീര്ഷകതറില    2    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട
വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702-00-101-89—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -    ഉപരറിതല  ജലവും    -
മലബപ്പോര്  ജലപസചന  പപ്പോപക്കജട    (  മറിര്പപ്പോ  )-    ചറഗുപലററുകളുചടയുവും  ലറിഫട
ഇററിപഗഷന പദ്ധതറിയുചടയുവും പുനരുദ്ധപ്പോരണവും  .

വറിഹറിതവും : 5  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

45)  ജലപസചനവും ചമച്ചചപടുത്തുന്നതുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  നറിലവറിലള്ള പദ്ധതറികളുചട
പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനവും  മലബപ്പോര്  പമഖലയറിലള്ള  ലറിഫട  ഇററിപഗഷന  പദ്ധതറികളുചട
പുനരുദ്ധപ്പോരണ,  നവചീകരണ  പ്രവൃതറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1.5    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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4702-00-101-84—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലവും    -

മുനഗണന   പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതവും : 7 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

46)  നറിലവറിലള്ള  ജലപസചന  നറിര്മറിതറികളുചട  നവചീകരണ  പ്രവൃതറികള്ക്കുവും

അപ്രതചീകറിതമപ്പോയ  കപ്പോലപ്പോവസ  വഭ്യതറിയപ്പോനവും  കപ്പോരണവും  ജലപസചന  നറിര്മറിതറികള്ക്കട

തുടര്ച്ചയപ്പോയുണപ്പോകുന്ന തകരപ്പോറുകള് പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില   3   പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702-00-101-82-(01)—ചചറുകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -   ഉപരറിതലജലവും   -

ചചറുകറിട      ജലപസചനവും പദ്ധതറി ക്ലപ്പോസട   II-  മരപ്പോമത്തുകള്

വറിഹറിതവും : 13.1796  പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

47)  50  ചഹകര്  വചര  വറിസ്തൃതറിയുള്ള  പ്രപദശതട  ജലപസചന  സക്കൗകരഭ്യവും

കപ്പോരഭ്യകമമപ്പോയറി  ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിന പ്പോവശഭ്യമപ്പോയ  ഇററിപഗഷന  സ്ട്രക്ച്ചറുകളുചട  നറിര്മപ്പോണതറിനവും

പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില    10    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4702-00-101-79-(01)—ചചറുകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -   ഉപരറിതലജലവും   -

ചചക്കട ഡപ്പോമുകളുവും ചറഗുപലററുകളുവും   -   പ്രവൃതറികള്

വറിഹറിതവും : ഇല.

48)  ജലപസചന  സക്കൗകരഭ്യവും  ലഭഭ്യമലപ്പോത  പ്രപദശങ്ങളറില  ജലലഭഭ്യത

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിപലയപ്പോയറി  പുതറിയ  ചചക്കടഡപ്പോമുകളുവും  ഉപ്പുചവള്ള  പ്രതറിപരപ്പോധ

നറിര്മറിതറികളുവും  റഗുപലററുകളുവും  നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  നടപ്പുസപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  തുക

വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    15    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702-00-101-77-(01)—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട    -    ഉപരറിതലജലവും    -

കപ്പോപവരറി പബസറിനറിചല  ചചറുകറിട ജലപസചന പദ്ധതറികള്   -  മരപ്പോമത്തുകള്   

വറിഹറിതവും : 2.1417 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)



17

49)  കപ്പോപവരറി  നദചീതടതറിചല  കബനറി,  പപ്പോമ്പപ്പോര്  നദചീതടങ്ങളറിചല  തടയണകളുചട
നറിര്മപ്പോണവും,  കുളങ്ങളുചട  നവചീകരണവും,  ചചറുകറിട  ജലപസചനവമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  21
പദ്ധതറികളുചട  നറിര്മപ്പോണവും  എന്നറിവയപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില    2.1417    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702-00-101-73-(01)—ചചറുകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -   ഉപരറിതലജലവും   -
ലറിഫട ഇററിപഗഷന       പദ്ധതറികളുചട പുനനഃസപ്പോപനവും  -  മരപ്പോമത്തുകള്

വറിഹറിതവും : 4.1186 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

50)  തുടര്ച്ചയപ്പോയ  ചവള്ളചപപ്പോക്കവവും  മഴചക്കടുതറിയുവുംമൂലവും  എല.ഐ.  പദ്ധതറികളുചട  പമ്പട
ഹക്കൗസുകള്ക്കുവും  അനബന്ധ  ഉപകരണങ്ങള്ക്കുവും  ഉണപ്പോകുന്ന  വനപതപ്പോതറിലള്ള  നപ്പോശനഷവും
പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനവും  കൂടുതല  പ്രപദശതട  കപ്പോര്ഷറിക  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ജലലഭഭ്യത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതറിനപ്പോയുള്ള ലചീഡറിവുംഗട  ചപ്പോനലറിചന്റെ നറിര്മപ്പോണതറിനവും ഇലകറിക്കല പ്രവൃതറികളുചട
നറിര്വ്വഹണതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    3    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യു  ന.

4702-00-101-66—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -    ഉപരറിതലജലവും    -
ചചറുകറിട      ജലപസചന പദ്ധതറികള് ക്ലപ്പോസട   I- (  ഹരറിത പകരളവും  )

വറിഹറിതവും : 20 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

51)  ഹരറിത പകരളവും മപ്പോസര് പപ്പോനറില ഉള്ചപട ജലപസപ്പോതസ്സുകളുചടയുവും ജലപസചന
നറിര്മറിതറികളുചടയുവും നറിര്മപ്പോണതറിനവും നവചീകരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    10    പകപ്പോടറി രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702-00-101-65—ചചറുകറിട  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലവും    -
ചചറുകറിട         ജലപസചന പദ്ധതറി ക്ലപ്പോസട   II-   ഹരറിത പകരളവും 

വറിഹറിതവും : 6.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

52) ഹരറിത പകരളവും മപ്പോസര് പപ്പോനറില ഉള്ചപട ജലപസപ്പോതസ്സുകളുചട പുനരുജചീവനവും
ഉള്ചപചടയുള്ള പുനരുദ്ധപ്പോരണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില   5   പകപ്പോടറി   രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

178/2023.
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4702-00-101-63-(01)—ചചറുകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -    ഉപരറിതലജലവും   -

ടപ്പോങ്കുകളുചടയുവും കുളങ്ങളുചടയുവും നവചീകരണവും   -   ഹരറിത പകരളവും പദ്ധതറികള്  -

മരപ്പോമത്തുകള്

വറിഹറിതവും : 7.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

53)  ഹരറിതപകരളവും  മപ്പോസര്  പപ്പോനറില  ഉള്ചപട  കുളങ്ങള്,  ചറിറകള്  എന്നറിവയുചട

നവചീകരണതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില    5    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

4702-00-102-94 -(01)— ചചറുകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -    ഭൂഗര്ഭജലവും    -

ഭൂഗര്ഭ ജലപ്പോധറിഷറിത കുടറിചവള്ള പദ്ധതറി  -   മരപ്പോമത്തുകള്  .

വറിഹറിതവും : 4 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

54) കുടറിചവള്ള ലഭഭ്യത പൂര്ണ്ണമപ്പോപയപ്പോ ഭപ്പോഗചീകമപ്പോപയപ്പോ ഇലപ്പോത പ്രപദശങ്ങളറിചല 7500

കുടുവുംബങ്ങള്ക്കട കുടറിചവള്ള ലഭഭ്യത ഉറപപ്പോക്കുവപ്പോന സപ്പോധറിക്കുന്ന തരതറില  120  ചചറുകറിട

കുടറിചവള്ള  പദ്ധതറികള്  നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    2    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് —XXXVIII (ജലപസചനവും)

പവപ്പോടട ചചയ്തതട       : 779.8999 പകപ്പോടറി രൂപ

ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   : 1.6874 പകപ്പോടറി രൂപ

2700—വനകറിട ജലപസചനവും

2700-01—വനകറിട ജലപസചനവും   -   ചപരറിയപ്പോര് നദചീതട പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിജഭ്യപരവും  )

വറിഹറിതവും : 28.5155 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

55)  ചപരറിയപ്പോർ  നദചീതട  പദ്ധതറിയറിലൾചപട,  കപ്പോലപഴക്കവുംമൂലവും  ജചീർണ്ണപ്പോവസയറിലപ്പോയ,

കനപ്പോലകളുചട ഘടവും ഘടമപ്പോയുള്ള പുനരുദ്ധപ്പോരണ പ്രവര്തനങ്ങളുചട 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷചത നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില    25    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /   ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട    വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന.
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2700-02—വനകറിട ജലപസചനവും   -   മലമ്പുഴ പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിജഭ്യപരവും  )

വറിഹറിതവും : 16.2258 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

56)  മലമ്പുഴ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  ഗപ്പോര് ഡന  പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  1  പകപ്പോടറി

രൂപയുവും കനപ്പോല സവുംരകണവും,  മറ്റു ചചലവകള് എന്നറിവയപ്പോയറി  10  പകപ്പോടറി രൂപയുവും വര്ക്കട

ചപ്പോര്ജട എസപ്പോബറിഷ് ചമന്റെട  ഇനതറില  5  ലകവും രൂപയുവും തസപ്പോക്കട ലറിഫട  ഇററിപഗഷന

പദ്ധതറിക്കപ്പോയറി നറിലവറില ചകപ്പോടുത്തുതചീര്ക്കപ്പോനള്ള കുടറിശറിക തുകയപ്പോയ  12  ലകവും രൂപയുവും

ഉള്ചപചട  ഈ ശചീര്ഷകതറില    11.17    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2700-03—വനകറിട ജലപസചനവും   -   വപ്പോളയപ്പോര് പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിജഭ്യപരവും)

വറിഹറിതവും : 1.0452  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

57)  വപ്പോളയപ്പോര് പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധചപടട  മഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോന്ധറി പദശചീയ ചതപ്പോഴറിലറപട

പദ്ധതറിയുചട  കചീഴറില  കനപ്പോലകളുചടയുവും  കപ്പോഡപ്പോ  ചപ്പോലകളുചടയുവും  വപ്പോര്ഷറിക  അറകുറപണറികള്

തപദ്ദേശ സപ്പോപനങ്ങള് നടതപ്പോതതറിനപ്പോല ആയതട  നടത്തുന്നതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില

36.47    ലകവും രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന.

2700-04—വനകറിട ജലപസചനവും   -   മവുംഗലവും പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിജഭ്യപരവും  )

വറിഹറിതവും : 1.0265 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

58)  മവുംഗലവും പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധചപട സവുംരകണ പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  1  പകപ്പോടറി

രൂപയുവും  ഹവദദ്യുതറി ചചലവറിനതറില  2  ലകവും രൂപയുവും ഉള്ചപചട  ഈ ശചീര്ഷകതറില

1.02    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2700-05— വനകറിട ജലപസചനവും   -   മചീങര പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിജഭ്യപരവും  )

വറിഹറിതവും :   1.2031   പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

59)  മചീങര  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  ഫചീലഡട  ചപ്പോനലകളുചട  അറകുറപണറികൾക്കപ്പോയുവും

ഹവദദ്യുതറി ചചലവറിനതറിലവും പൂപന്തപ്പോട നവചീകരണതറിനമപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില   83.44   ലകവും രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട    വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .



20

2700-11—വനകറിട ജലപസചനവും   -   ചനയപ്പോര് ജലപസചന  പദ്ധതറി    (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  ) 

വറിഹറിതവും :  4.1179  പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

60)  ചനയപ്പോർ  ജലപസചന   പദ്ധതറിയറിൽ  ഉൾചപട്ടുവരുന്ന  കനപ്പോൽ  ശവുംഖലയുചട

സവുംരകണതറിനപ്പോയറി   വകയറിരുതറിയറിരറിക്കുന്ന  തുക  അപരഭ്യപ്പോപ്തമപ്പോയതറിനപ്പോൽ   ഈ

ശചീര്ഷകതറില    3.1111      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2700-12—വനകറിട ജലപസചനവും   -   പഴശറി  പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും :   4.2552 പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

61)  പഴശറി പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട   കനപ്പോല സവുംരകണ പ്രവൃതറികൾക്കപ്പോയറി

ഈ   ശചീര്ഷകതറില     1.8006    പകപ്പോടറി    രൂപ   അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി   ശറിപപ്പോര്ശ     ചചയ്യുന  .

2700-13—വനകറിട ജലപസചനവും   -   കുറഭ്യപ്പോടറി ജലപസചന പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും :  8.8668 പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

62)  കുറഭ്യപ്പോടറി  ജലപസചന  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  കനപ്പോല  ശവുംഖല,

ജലവറിതരണതറിനട മുപന്നപ്പോടറിയപ്പോയറി വൃതറിയപ്പോക്കുന്ന പ്രവൃതറിക്കപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില

2.20    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2700-14—വനകറിട ജലപസചനവും   -   വടക്കപ്പോപഞ്ചരറി പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും :   57.02  ലകവും   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

63)  വടക്കപ്പോപഞ്ചരറി  പദ്ധതറിയറിലൾചപട  കപ്പോലപഴക്കവുംമൂലവും  അപകടപ്പോവസയറിലപ്പോയ

കനപ്പോലകളുചട ഘടവും  ഘടമപ്പോയുള്ള പുനരുദ്ധപ്പോരണ പ്രവൃതറികളുചട  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷചത നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില   10.1226      പകപ്പോടറി രൂപ   അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി  ശറി  പപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2700-16—വനകറിട ജലപസചനവും   -   പമ്പപ്പോ ജലപസചന പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 7. 5244  പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 
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64)  പമ്പപ്പോ  ജലപസചന  പദ്ധതറിയറിൽ  ഉൾചപടുന്ന  കനപ്പോൽ  ശവുംഖലയുചട

പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനപ്പോയറി    ഈ  ശചീര്ഷകതറില    4.0203     പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട    വകയറിരുതണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2700-17—വനകറിട ജലപസചനവും   -   ചറിറ്റൂർപുഴ  പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 3.2079 പകപ്പോടറി  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

65) പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന കനപ്പോലകളുചട പകടുപപ്പോടട തചീര്ക്കുന്നതറിനവും

ഫചീലഡട  ചപ്പോനലകളുചട  അറക്കുറപണറികള്ക്കപ്പോയുവും  MLIS,  ഹവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട,  മൂലതറ

ചറഗുപലറററിചന്റെ  ഹവദദ്യുതറി  ചപ്പോര്ജട,  ഇലകറികട  ഇനചസ്പെകറുചട  ചപ്പോര്ജട   എന്നറിവ

നലകുന്നതറിനമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    1.8321    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2700-18—വനകറിട ജലപസചനവും   -   കപ്പോഞറിരപ്പുഴ പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 6.4781   പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

66)  ജലവറിതരണതറിനട  മുപന്നപ്പോടറിയപ്പോയറി  കനപ്പോലകളറില  അടറിഞ്ഞു  കൂടറിയ   മണവും

ചചളറിയുവും  വളര്ന  നറിലക്കുന്ന  ചചടറികളുവും  നചീക്കവും  ചചയ്യുന്നതറിനവും  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയറില

ഉള്ചപട കപ്പോഞറിരപ്പുഴ ഡപ്പോമറിചന്റെയുവും കനപ്പോലകളുചടയുവും മറ്റു അനബന്ധ നറിര്മറിതറികളുചടയുവും

അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    6.50    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട     വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2700-25—വനകറിട ജലപസചനവും   -   മൂലതറ ആര്  .  ബറി  .  കനപ്പോല   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 13.51   ലകവും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

67) മൂലതറ വലതുകര കനപ്പോലറിചന്റെ വറിപുലചീകരണവമപ്പോയറി ബന്ധചപട പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി

ഈ  ശചീര്ഷകതറില    15.74    ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2700-26-101-98-34-2—വനകറിട  ജലപസചനവും    -    തണ്ണചീര്മുക്കവും  പദ്ധതറി    (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )   -

സവുംരകണപണറികള്   -  മറ്റു ചചലവകള്  -   ഹവദദ്യുതറി ചചലവട 

വറിഹറിതവും  : 1.72 ലകവും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

68)  തണ്ണചീര്മുക്കവും ചറഗുപലററുകളുചട പ്രവര്തനതറിനള്ള ഹവദദ്യുതറി ചപ്പോര്ജട,  കുടറിശറിക

ഉള്ചപചട  തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില    10    ലകവും  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട    വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

2700-27—വനകറിട ജലപസചനവും   -   കലട ജലപസചന പദ്ധതറി    (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 24.352   പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

69)  കലട  ജലപസചന  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  കപ്പോലപഴക്കവുംമൂലവും

അപകടപ്പോവസയറിലപ്പോയ  912  കറിപലപ്പോമചീറര്  ഹദര്ഘഭ്യമുള്ള  കനപ്പോല  ശവുംഖലയറിലൂചട

ജലവറിതരണവും സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള ഘടവും ഘടമപ്പോയുള്ള പുനരുദ്ധപ്പോരണ പ്രവര്തനങ്ങളുചട

നറിര്വ്വഹണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    12.1367    പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചച  യ്യുന  .

2701—ഇടതരവും ജലപസചനവും

2701-02—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   ചപ്പോലക്കുടറി നദറി തറിരറിച്ചുവറിടല പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിജഭ്യപരവും  )

വറിഹറിതവും :  2.4205   പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

70)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  കനപ്പോല  ശവുംഖലയുചട  സവുംരകണതറിനപ്പോയറി

ഈ  ശചീര്ഷകതറില    6.0113    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701-03—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   ചചീരക്കുഴറി   പദ്ധതറി    (  വപ്പോണറിജഭ്യപരവും  )

വറിഹറിതവും :  1.1204   പകപ്പോടറി   രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

71)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  കനപ്പോലകളുചട  അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി

ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1.2556    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2701-11—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   പപപ്പോത്തുണറി പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 1.61    പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

72)  പപപ്പോത്തുണറി പദ്ധതറിയറില സവുംരകണപ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  30  ലകവും രൂപയുവും

ഹവദദ്യുതറി ചചലവറിനതറില 30  ലകവും രൂപയുവും ഉള്ചപചട  ഈ ശചീര്ഷകതറില   60    ലകവും രൂപ

അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701-12—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   അടപപ്പോടറി പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 2000  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

73)  അടപപ്പോടറി  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  ഭവപ്പോനറി  പബസറിന  ഡറിവറിഷന

കപ്പോരഭ്യപ്പോലയവവും ഉപകപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളുവും സറിതറിചചയ്യുന്ന ചകടറിടവും, ജചീര്ണ്ണപ്പോവസയറിലള്ള പഴയ

സപ്പോഫട  കത്വപ്പോര്പടഴ്സുകള്  എന്നറിവയുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനപ്പോയുവും  ഐ.ബറി.  ചകടറിടതറിചന്റെ

അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയുവും  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    75    ലകവും  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701-14—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   ചറിമറിണറി പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും :  78 ലകവും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

74)  DSR-ലള്ള  വര്ദ്ധനവ്മൂലവും  എലപ്പോ  പ്രവ വൃതറികളുചടയുവും  എസറിപമറട  തുക

വര്ദ്ധറിച്ചതറിനപ്പോല  ചറിമറിണറി  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട   അടറിയന്തര അറകുറപണറികള്

നറിര്വ്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    3.3115      പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701-15-101-98-34-2—ഇടതരവും ജലപസചനവും  -   കുടനപ്പോടട വറികസന  പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )    -

സവുംരകണപണറികള്   -   മറ്റു ചചലവകള്   -   ഹവദദ്യുതറി ചചലവട. 

വറിഹറിതവും  : 1000  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

75) പതപ്പോടപള്ളറി സ്പെറിലപവയുചട ഹവദദ്യുതറി ചചലവറിനതറിലപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില

1  0    ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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2701-17—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   പചരമവുംഗലവും പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും :  30.02 ലകവും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

76)  പചരമവുംഗലവും  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  കനപ്പോലകളുചട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയ
പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    10    ലകവും  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട   സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701-20—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   ചവള്ളറിയപ്പോവുംകലടല്ല് പകപ്പോസ്  പവ   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും :  15.57 ലകവും  രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

77)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  നടപറിലപ്പോക്കറിയ  പ്രവൃതറികളുചടയുവും
പുപരപ്പോഗമറിച്ചുചകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന പ്രവൃതറികളുചടയുവും ചചലവറിനതറിലവും 2023-24 സപ്പോമ്പതറിക
വര്ഷവും  നടപറിലപ്പോക്കപ്പോനപദ്ദേശറിക്കുന്ന  പ്രവൃതറികളുചട  പ്രതചീകറിത  ചചലവറിനതറിലമപ്പോയറി
ഈ  ശചീര്ഷകതറില    6.49    ലകവും  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട     സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701 -80 -001-92-99—ഇടതരവും ജലപസചനവും   -   ജനറല   -   ഭരണവവും നടതറിപ്പുവും   -   വകുപട
നവചീകരണവവും ഇ   -   ഗപവര്ണനസുവും  -   വറിവരസപ്പോപങതറിക വറിദഭ്യ  .

വറിഹറിതവും : 80 ലകവും രൂപ  (പപ്പോന)

78)  വകുപട നവചീകരണതറിചന്റെ ഭപ്പോഗമപ്പോയറി ഇ  -ഓഫചീസട,  ജറി.  ഐ.  എസട.  പപ്പോറടപഫപ്പോവും
എന്നറിവ   നടപറിലപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1.2      പകപ്പോടറി  രൂപ    അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701-80-052-98-02-5—ഇടതരവും  ജലപസചനവും    -    ജനറല    -    യപനപ്പോപകരണങ്ങള്    -
വപ്പോഹനങ്ങളുവും അറകുറപണറികളുവും   -   പവതനവും   -   ദറിവസപവതനവും  .

വറിഹറിതവും : 50 ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന) 

79)  ആലപ്പുഴ  ചമക്കപ്പോനറിക്കല  ഡറിവറിഷന  വര്ക്കടപഷപ്പോപറിചല  ജചീവനക്കപ്പോരുചട  പവതനവും
നലകുന്നതറിനപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില    50    ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2701-80-052-98-34-3—ഇടതരവും  ജലപസചനവും    -    ജനറല    -    യപനപ്പോപകരണങ്ങള്  -
വപ്പോഹനങ്ങളുവും അറകുറപണറികളുവും    -   മറ്റു ചചലവകള്  -   മററിനവും  .

വറിഹറിതവും : 49.5  ലകവും രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)
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80)  വകുപട   പുതുതപ്പോയറി  വപ്പോങ്ങറിയ  എസപവറര്,  ഡഡ്ജര്,  ചജ.സറി.ബറി.  എന്നറിവയുചട
അധറിക ചചലവറിനപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില   1.5    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട    സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2711—ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണവവും ചഡയറിപനജവും

2711-01-103-99-34-3—ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണവവും ചഡയറിപനജവും    -  ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണവും    -
സറിവറില വര്കട   -   ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണപണറികള്   -  സവുംരകണവും  -  മറ്റു
ചചലവകള്   -   മററിനവും  .

വറിഹറിതവും : 12.0334  പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

81) തുടര്ച്ചയപ്പോയുണപ്പോകുന്ന ചവള്ളചപപ്പോക്കവും മൂലമുള്ള നപ്പോശനഷങ്ങള് ലഘൂകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള
ചവള്ളചപപ്പോക്ക  നറിയനണ  പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    14    പകപ്പോടറി  രൂപ
അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി
ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2711-01-103-98-34-3—ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണവവും ചഡയറിപനജവും    -  ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണവും    -
സറിവറില വര്കട    -    ചവള്ളചപപ്പോക്കചക്കടുതറികള് മൂലമുള്ള അറകുറപണറി  കള്    -
മറ്റു ചചലവകള്   -   മററിനവും  .

വറിഹറിതവും : 7.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

82)  തുടര്ച്ചയപ്പോയുണപ്പോകുന്ന  പ്രളയവും  മൂലമുള്ള  ചവള്ളചപപ്പോക്കചക്കടുതറികള്  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ ശചീര്ഷകതറില    12    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട
വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

2711 -02-103-99-34-3—ചവള്ളചപപ്പോക്ക  നറിയനണവവും  ചഡയറിപനജവും  -     കടലപ്പോക്രമണ
നറിപരപ്പോധന പദ്ധതറികള്   -    സറിവറില വര്കട    -    കടലപ്പോക്രമണ നറിപരപ്പോധന
പണറികള്   -  സവുംരകണവും   -    മറ്റു ചചലവകള്   -   മററിനവും  .

 വറിഹറിതവും : 10 പകപ്പോടറി രൂപ (പനപ്പോണ് പപ്പോന)

83) സവുംസപ്പോനചത 9 തചീരപദശ ജറിലകളറില  അപ്രതചീകറിതമപ്പോയ കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ വഭ്യതറിയപ്പോനവും മൂലവും
മണ്സൂണ്  മപ്പോസങ്ങളറിലണപ്പോകുന്ന   രൂകമപ്പോയ  കടലപ്പോക്രമണചകടുതറികള്  പനരറിടുന്നതറിനള്ള
പ്രതറിപരപ്പോധ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    10      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി
ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ
ചചയ്യുന  .
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2711 -02-800-98—ചവള്ളചപപ്പോക്ക  നറിയനണവവും  ചഡയറിപനജവും  -  കടലപ്പോക്രമണ  നറിപരപ്പോധന

പദ്ധതറികള്   -     മറ്റു ചചലവകള്   -   തചീരപദശ സവുംരകണ പഠനവും 

 വറിഹറിതവും : 53 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

84) തചീരപദശ സവുംരകണ പഠനവമപ്പോയറി ബന്ധചപട പ്രവൃതറികള്ക്കപ്പോയറി ഈ ശചീര്ഷകതറില     4  7

ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട

4700 -12—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട   -   പഴശറി പദ്ധതറി   (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 10  പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)

85)  ചമയറിന  കനപ്പോലറിചന്റെ  15  കറി.മചീ.  മുതല  46.26  കറി.മചീ.  വചരയുള്ള  ഹദര്ഘഭ്യവും,

എടക്കപ്പോടട,  കപ്പോടപ്പോമ്പള്ളറി,  അഴചീപക്കപ്പോടട  ബപ്പോഞ്ചട  കനപ്പോലകള്  എന്നറിവയുചട  പുനരുദ്ധപ്പോരണ

പ്രവ വൃതറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    16.9757      പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട   വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

4700-13—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട   -   കുറഭ്യപ്പോടറി ജലപസചന പദ്ധതറി

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 5  പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)

86)  കുറഭ്യപ്പോടറി  ജലപസചന  പദ്ധതറിയുചട  സമഗ  നവചീകരണതറിചന്റെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി

അപകടപ്പോവസയറിലള്ളതുവും  50  വര്ഷവും  പഴക്കമുള്ളതുമപ്പോയ  603  കറിപലപ്പോമചീറര്  ഹദര്ഘഭ്യമുള്ള

കനപ്പോല  ഹലനറിവുംഗട  ചചയ്തട  സുരകറിതമപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി

ഈ  ശചീര്ഷകതറില    35    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700 -20 -800-92—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട   -  ഇടമലയപ്പോര് പദ്ധതറി

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-   മറ്റുചചലവകള്     -    കനപ്പോലകള്

വറിഹറിതവും : 4.8932 പകപ്പോടറി രൂപ ( പപ്പോന)



27

87)  ഇടമലയപ്പോര്  ജലപസചന  പദ്ധതറിയുചട  പൂര്തചീകരണവമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  7.5

കറിപലപ്പോമചീറര് ഹദര്ഘഭ്യമുള്ള  ലറിങട  കനപ്പോലറിചന്റെ പൂര്തചീകരണതറിനവും അതറിപനപ്പോടനബന്ധറിച്ച

സലചമടുപറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    25    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700-22-800-98—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-  മറ്റുചചലവകള്  -  ററിസര്പവപ്പോയര്

വറിഹറിതവും  :  6.8 ലകവും  രൂപ (പപ്പോന)

88)  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  പ്രവൃതറികളുചട  കുടറിശറിക   ബറില്ലുകള്

തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    46.2    ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700-22-800-97—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-  മറ്റുചചലവകള്  -    അണചക്കട്ടുവും അനബന്ധ പണറികളുവും  .

വറിഹറിതവും : 91000 രൂപ (പപ്പോന)

89)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  പ്രവൃതറികളുചട  കുടറിശറിക  ബറില്ലുകള്

തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    8.09    ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700-22-800-93—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-  മറ്റുചചലവകള്  -   ചകടറിടങ്ങള്

വറിഹറിതവും : 3.19 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

90)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയറിലൾചപട്ടുവരുന്ന  പറിറവവും,  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ  കപ്പോരഭ്യപ്പോലയങ്ങളുചട

അറകുറപണറികള്ക്കുവും  മുടവും,  പറിറവവും,  കൂതപ്പോട്ടുകുളവും  എന്നറിവറിടങ്ങളറിചല  ഇനചസ്പെകന

ബവുംഗപ്പോവറിചന്റെ അറകുറപണറികള്ക്കുമപ്പോയറി  ഈ ശചീര്ഷകതറില    26.81    ലകവും രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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4700-22-800-92—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

 (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-  മറ്റുചചലവകള്   -     കനപ്പോലകള് 

വറിഹറിതവും : പവപ്പോടട ചചയ്തതട    :   11.65 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

91)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയറിലൾചപട്ടുവരുന്ന  വലതുകര,  ഇടതുകര  ചമയറിന  കനപ്പോലകളുചട

അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1.3535    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധ  നപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700-22-800-92—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-  മറ്റുചചലവകള്  -    കനപ്പോലകള്  

വറിഹറിതവും : ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   :   4.17 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

92)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  ഭൂമറി  ഏചറടുക്കല  പകസുകള്

തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  ചചലവറിനതറില  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    2.1183    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700-22-800-91—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  - മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  ) -  മറ്റു ചചലവകള് -ബപ്പോഞ്ചുകള് 

 വറിഹറിതവും   : പവപ്പോടട ചചയ്തതട :  7.03 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

93)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  ബപ്പോഞ്ചട  കനപ്പോലകളുചട  അറകുറപണറികള്ക്കപ്പോയറി

ഈ ശചീര്ഷകതറില    1.1697    പകപ്പോടറി  രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700-22-800-91—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  ) -  മറ്റു ചചലവകള്   -  ബപ്പോഞ്ചുകള്       

 വറിഹറിതവും :  ചപ്പോര്ജടചചയ്തതട   :   61000 രൂപ (പപ്പോന)

94)  പ്രസ്തുത പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധചപടട  ഭൂമറി  ഏചറടുക്കല പകസുകള് തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി

ഈ ശചീര്ഷകതറില   17.39    ലകവും രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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4700-22-800-90—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-   മറ്റു ചചലവകള്   -   ഡറിസ്ട്രറിബക്യൂടററികള് 

വറിഹറിതവും  :    പവപ്പോടട ചചയ്തതട  :     42.67 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

95)  പ്രസഗ്ഗുത പദ്ധതറിയറില ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന ഡറിസ്ട്രറിബക്യൂടററികളുചട അറകുറപണറികള്ക്കുവും

പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനവും  സവുംരകണതറിനമപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    4.6433    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700-22-800-90—വനകറിടജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -   മൂവപ്പോറ്റുപുഴ പദ്ധതറി 

വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും   -   മറ്റു ചചലവകള്   -    ഡറിസ്ട്രറിബക്യൂടററികള്  -                        

 വറിഹറിതവും :  ചപ്പോര്ജട ചചയ്തതട   : 9.97 ലകവും രൂപ (പപ്പോന)

96)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  ഭൂമറി  ഏചറടുക്കല  പകസുകള്

തചീര്പപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1.9303    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700 -28—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട   -  ബപ്പോണപ്പോസുര സപ്പോഗര് പദ്ധതറി

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 18 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

97)  ബപ്പോണപ്പോസുര  സപ്പോഗര്  പദ്ധതറിയറിചല  പപരപ്പോല  ചലഫട  ബപ്പോഞ്ചട,  വചീടറിക്കപ്പോമൂല,

ചവണ്ണടറിപയപ്പോടട,  കുപപ്പോടറിതറ,  കുറുമ്പപ്പോല  എന്നചീ  റഗുപലററുകളുമപ്പോയറി  ബന്ധചപട  വറിവറിധ

പ്രവൃതറികളുചട  പൂര്തചീകരണതറിനവും  ഭരണ  ചചലവറിനതറിലമപ്പോയറി   ഈ  ശചീര്ഷകതറില

52.31    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4700 -80-005-99-02—വനകറിട ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -   ജനറല   -  

സര്പവ്വയുവും അപനത്വഷണവവും    -    ജലപസചന  പദ്ധതറികളറിപന്മേല 

അപനത്വഷണവും   -    മരപ്പോമത്തു പണറികള്                                            

വറിഹറിതവും : 1.9249 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)



30

98)  കബനറി  പബസറിനറിചല  ചതപ്പോണപ്പോര്,  കടമപ്പോന  പതപ്പോടട  എന്നചീ  പദ്ധതറികളുചട

ഡറി.പറി.ആര്.  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  പ്രവ വൃതറികള്ക്കപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    6    പകപ്പോടറി  രൂപ

അധറികമപ്പോയറി    ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി

ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4701—ഇടതരവും ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട

4701-13—ഇടതരവും ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -    കബനറി    -    കപ്പോരപ്പോപ്പുഴ പദ്ധതറി

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 20 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന)

99)  കബനറി-കപ്പോരപ്പോപ്പുഴ പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി ബന്ധചപട്ടുവരുന്ന വറിവറിധ ഓഫചീസട ചചലവറിനങ്ങളറിലപ്പോയറി 

ഈ  ശചീര്ഷകതറില    20.63    ലകവും  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4701 -17—ഇടതരവും ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -   പചരമവുംഗലവും പദ്ധതറി 

(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 2.5 പകപ്പോടറി  രൂപ (പപ്പോന) 

100)  പചരമവുംഗലവും  പദ്ധതറിയറില  ഉള്ചപട്ടുവരുന്ന  കനപ്പോലകളുചട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയ

പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനപ്പോയറി  ഈ  ശചീര്ഷകതറില    1    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /

ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4701-18—ഇടതരവും  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട    -    ചമ്രവടവും  റഗുപലറര്  കവും

ബറിഡ്ജട    (  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )

വറിഹറിതവും : 2.5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

101)  ചമ്രവടവും  പപ്രപ്പോജകറിചന്റെ  ഭരണചച്ചലവറിനതറില  3.06  പകപ്പോടറി  രൂപയുവും  പ്രസ്തുത

പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  നടപറിലപ്പോക്കറിയ  പ്രവൃതറികള്,  പുപരപ്പോഗമറിച്ചുചകപ്പോണറിരറിക്കുന്ന

പ്രവൃതറികള്,  2023-24  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  നടപറിലപ്പോക്കപ്പോനപദ്ദേശറിക്കുന്ന  പ്രവൃതറികള്

എന്നറിവയുചട  ചചലവകള്ക്കപ്പോയറി  29.862  പകപ്പോടറി  രൂപയുവും  ഉള്ചപചട ഈ  ശചീര്ഷകതറില

32.922    പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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4701-21-800-96—ഇടതരവും ജലപസചനവും സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  പതപ്പോടപള്ളറി സ്പെറിലപവ
(  വപ്പോണറിപജഭ്യതരവും  )-   മറ്റുചചലവകള്   -   സ്പെറിലപവ  . 

വറിഹറിതവും : 5 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

102)  പതപ്പോടപള്ളറി സ്പെറിലപവയുമപ്പോയറി ബന്ധചപട അടറിയന്തര പ്രവൃതറികള് എചറടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
ഈ ശചീര്ഷകതറില    10   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും   /     ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട
വകയറിരുതണചമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4701-25-800-97—ഇടതരവും  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -  പപ്പോമ്പപ്പോര്പബസറില
പപ്രപ്പോജകടസട   -   മറ്റുചചലവകള്   -    അണചക്കട്ടുവും അനബന്ധ പണറികളുവും

വറിഹറിതവും  : 14 പകപ്പോടറി (പപ്പോന)

103)  പ്രസ്തുത  പദ്ധതറിയുമപ്പോയറി  ബന്ധചപടട  സപ്പോഡറില  ഡപ്പോമറിചന്റെയുവും  പറപ്പോക്കട  ഫറില
ഡപ്പോമറിചന്റെയുവും  പണറികള്  പൂര്തചീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയുള്ള  അധറിക  ചചലവറിനതറില  ഈ
ശചീര്ഷകതറില    7    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട
വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4701-80-800-72—ഇടതരവും  ജലപസചനവും  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട  -    ജനറല    -    മറ്റു
ചചലവകള്    -    വനകറിട  പദ്ധതറികളറില    ഉള്ചപട  കപ്പോഡപ്പോ  കനപ്പോലകളറിചല
ഫചീലഡട ചപ്പോനലകളുചടയുവും  , ഹഡനകളുചടയുവും ആധുനറികവത്കരണവും  .

വറിഹറിതവും : 8 പകപ്പോടറി രൂപ (പപ്പോന)

104)  കപ്പോഡപ്പോ കനപ്പോലകളുചട പൂര്ണ്ണമപ്പോയ പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനപ്പോയറി   ഈ ശചീര്ഷകതറില
4    പകപ്പോടറി  രൂപ  അധറികമപ്പോയറി  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4711—ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണ പദ്ധതറികള് സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട

4711 -01 -103-99-(01)—ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണ പദ്ധതറികള് സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -
ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണവും   -   സറിവറില പണറികള്   -   സറിവറില പണറികള്     - 
മരപ്പോമത്തു പണറികള് 

വറിഹറിതവും : ഇല.

105)  തറിരുവനന്തപുരവും നഗരവും ഒഴറിചകയുള്ള സവുംസപ്പോനചത മറ്റു പ്രപദശങ്ങളറില പ്രളയവും മൂലവും
കരയറിടറിഞ്ഞുവും മറ്റുമുണപ്പോയ നപ്പോശനഷങ്ങള് പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി നടപട സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷവും
ബജററില  തുകചയപ്പോനവും  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല    ഈ  ശചീര്ഷകതറില
10    പകപ്പോടറി  രൂപ   ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .
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4711-01-103-98-(01)—ചവള്ളചപപ്പോക്ക  നറിയനണ  പദ്ധതറികള്  സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലട    -

ചവള്ളചപപ്പോക്കനറിയനണവും    -    സറിവറില  പണറികള്    -    തറിരുവനന്തപുരവും

പടണതറിചല ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണ പദ്ധതറികള്  -   മരപ്പോമത്തുപണറികള്   .

വറിഹറിതവും : ഇല.

106)  തറിരുവനന്തപുരവും നഗരതറിചല കനപ്പോലകളറിചലയുവും  പതപ്പോടുകളറിചലയുവും മപ്പോലറിനഭ്യങ്ങള്

നചീക്കവും ചചയ്തട ചവള്ളചക്കടട ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  നടപട സപ്പോമ്പതറിക

വര്ഷവും  ബഡ്ജററില തുക വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല   ഈ ശചീര്ഷകതറില    4     പകപ്പോടറി  രൂപ

ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും    /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ

ചചയ്യുന  .

4711-01-103-93—ചവ  ള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണ  പദ്ധതറികള് സവുംബന്ധറിച്ച  മൂലധനചച്ചലവട   -   ചവള്ളചപപ്പോക്ക 

നറിയനണവും   -   സറിവറില പണറികള്   -   മലബപ്പോര് ജലപസചന പപ്പോപക്കജട   (  മറിര്പപ്പോ  ) -

ചചക്കട ഡപ്പോമുകള്  ,   ചറഗുപലററുകള് മുതലപ്പോയവയുചട നറിര്മപ്പോണവവും അറകുറപണറികളുവും  . 

വറിഹറിതവും :  2 പകപ്പോടറി രൂപ ( പനപ്പോണ് പപ്പോന)

107)  മലബപ്പോര്  പമഖലയറിചല  ചചക്കട  ഡപ്പോവും,  ചറഗുപലററുകള്,  ഉപ്പുചവള്ള  പ്രതറിപരപ്പോധ

നറിര്മറിതറികള്  എന്നറിവയുചട  നറിര്മപ്പോണതറിനവും  പുനരുദ്ധപ്പോരണതറിനമപ്പോയറി  ഈ

ശചീര്ഷകതറില   2   പകപ്പോടറി രൂപ അധറികമപ്പോയറി ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

4711-01 -103-81—ചവള്ളചപപ്പോക്ക നറിയനണ പദ്ധതറികള് സവുംബന്ധറിച്ച മൂലധനചച്ചലവട  -  ചവള്ളചപപ്പോക്ക

നറിയനണവും   -   സറിവറില പണറികള്    -   പകരള സുസറിര തചീര സവുംരകണതറിനവും

കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ പ്രതറിപരപ്പോധനതറിനവും ഉള്ള ആസൂത്രണ പദ്ധതറി    -  പലപ്പോകബപ്പോങട    /

എ  .  ഡറി  .  ബറി  .   സഹപ്പോയ പദ്ധതറി 

വറിഹറിതവും :  ഇല

108)  കപ്പോലപ്പോവസപ്പോ  വഭ്യതറിയപ്പോനവവും  ആപഗപ്പോളതപ്പോപനവവുംമൂലവും  കടലറിചല  ജലനറിരപട

ഉയരുന്ന  പ്രതറിഭപ്പോസവും  തുടരുന്ന  സപ്പോഹചരഭ്യതറില  ഉപ്പുചവള്ളതറിചന്റെ  കടനകയറവും,

ചവള്ളചപപ്പോക്ക സപ്പോധഭ്യത എന്നറിവ കൃതഭ്യമപ്പോയ സപ്പോപങതറിക വറിദഭ്യ ഉപപയപ്പോഗചപടുതറി (Hard and

soft solution)  പ്രതറിപരപ്പോധറിച്ചട തചീരപ്രപദശവും സവുംരകറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി വറിവറിധ സപ്പോപനങ്ങളുചട

പഠന ററിപപപ്പോര്ടറിചന്റെ അടറിസപ്പോനതറില കടലഭറിതറികളുവും പഗപ്പോയറിനകളുവും നറിര്മറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി
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നടപ്പു  സപ്പോമ്പതറിക  വര്ഷവും  ബഡ്ജററില  തുകചയപ്പോനവും  വകയറിരുതറിയറിടറിലപ്പോതതറിനപ്പോല

ഈ  ശചീര്ഷകതറില    100    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /  ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട

വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

സമറിതറി നലകറിയ അധറിക ശറിപപ്പോര്ശ

109) 15 വര്ഷതറിന മുകളറില പഴക്കമുള്ള വപ്പോഹനങ്ങള് ഉപപകറിക്കുവപ്പോനള്ള പകന്ദ്ര
സര്ക്കപ്പോരറിചന്റെ പുതറിയ നയതറിചന്റെ അടറിസപ്പോനതറില  ഭൂജല വകുപറിചന്റെ  12  Light  duty
വപ്പോഹനങ്ങളുവും  14  Heavy  duty   വപ്പോഹനങ്ങളുവും  മപ്പോററി  പകരവും  പുതറിയ  വപ്പോഹനങ്ങള്
വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുവും  ഭൂജല  വകുപട  ഡയറകര്  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  വരുന്ന  12  വര്ഷതറിനപമല
പഴക്കമുള്ള  വപ്പോഹനതറിനട  തുടര്ച്ചയപ്പോയറി  അറകുറപണറികള്  ഉണപ്പോകുന്ന  സപ്പോഹചരഭ്യതറില
പുതറിയ  ഒരു  ഇലകറികട  വപ്പോഹനവും  വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുവും  ഡറിലറിവുംഗറിനട  ആവശഭ്യമപ്പോയറി  വരുന്ന
ഹപപ്പുകള്,  ഗപ്പോവല  മറട  അനബന്ധ  സപ്പോമഗറികള്  എന്നറിവ  കുഴലക്കറിണര്  നറിര്മപ്പോണവും
നടക്കുന്ന സലങ്ങളറില ലഭഭ്യമപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോയറി നറിലവറില ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട വരുന്ന പലപ്പോററികളറില 3
എണ്ണവും കപ്പോലപഴക്കവും ചചന്നതറിനപ്പോല  ആയവ  മപ്പോററി പുതറിയവ വപ്പോങ്ങുന്നതറിനപ്പോയുവും ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന
നമ്പര്  -  XXIX-ന കചീഴറില വരുന്ന  2702-02-005-99-21  എന്ന ശചീര്ഷകതറിന കചീഴറില
 (1) –എന്ന ഉപശചീര്ഷകവും അനവദറിച്ചട ആയതറിപലക്കട   72   ലകവും രൂപ ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /
ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട വകയറിരുതണചമന്നട  സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

(110)  ഭൂജല  വകുപറിചന്റെ  ഹദനവുംദറിന  ആവശഭ്യങ്ങള്ക്കപ്പോയറി  എലപ്പോ  ജറിലകളറിലവും
വപ്പോടകയ്ചക്കടുതട  ഉപപയപ്പോഗറിക്കുന്ന  വപ്പോഹനങ്ങളുചട  വപ്പോടക  ഇനതറിലള്ള  തുക
നലകുന്നതറിനപ്പോയറി ധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥന നമ്പര് - XXIX-ന കചീഴറില വരുന്ന  2702-02-005-99
എന്ന ശചീര്ഷകതറിന കചീഴറില (97) എന്ന ഹമനര് ശചീര്ഷകവും അനവദറിച്ചട   ആയതറിപലയട
1.25    പകപ്പോടറി  രൂപ  ധനപുനനഃവറിനറിപയപ്പോഗവും  /    ഉപധനപ്പോഭഭ്യര്ത്ഥനയറിലൂചട  വകയറിരുതണചമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ചചയ്യുന  .

തറിരുവനന്തപുരവും, പറപ്പോഷറി അഗസറിന,
20 23 ചഫബ്രുവരറി 22.  ചചയര്മപ്പോന,

സബ്ജകട കമറിററി III.

178/2023.


