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പതനിനഞഭാന്റിം കകേരള നനിയമസഭ
(FIFTEENTH KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY)

സബ്ജകറ കേമനിറനി III
(SUBJECT COMMITTEE III)

ജലവനിഭവന്റിം
(WATER RESOURCES)

പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാര്ട്ടേറ
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കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം സന്റിംബനനിച
ചട്ടേങ്ങളനിസല  239-ാം ചട്ടേതനിസന (1)-ാം ഉപചട്ടേപകേഭാരമുള്ളതറ

[Under Rule 239(1) of the Rules of Procedure and Conduct of 
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ഉള്ളടെക്കന്റിം

                                                                                     കപജറ
സമനിതനിയുസടെ ഘടെന .. v
അവതഭാരനികേ .. vii
റനികപഭാര്ട്ടേറ .. 1
അനുബനന്റിം .. 20
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സബ്ജകറ കേമനിറനി III

(ജലവനിഭവന്റിം)  
(2021-2023)

ഘടെന

സചയര്മഭാന  :

  ശപീ. കറഭാഷനി അഗസനിന,
          ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി.

അന്റിംഗങ്ങള  :

ശപീ. സകേ. ബനി. ഗകണഷറ കുമഭാര്

ശപീ.  ജനി. എസറ. ജയലഭാല്

ശപീ.  ലനികനഭാ കജഭാസഫറ

ശപീ.  സനി. ആര്. മകഹഷറ

ശപീ.  സകേ. പനി. എ. മജപീദറ

ശപീ.  പനി. മമനിക്കുട്ടേനി

 ശപീ.  മഭാണനി സനി. കേഭാപന

ശപീ.  സകേ. സജ. മഭാകേറ സനി

ശപീ.  എചറ. സലഭാന്റിം

ശപീ.  ടെനി. സനിദനിഖറ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ

ശപീ. എസറ. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന നഭായര്, സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി  രജനനി.  വനി. ആര്,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി  ഷപീബഭാ വര്ഗപീസറ, സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

ശപീമതനി  അമനിളനി. പനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.
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അവതഭാരനികേ

       ജലവനിഭവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി III-സന  2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ
31 വസരയുള്ള  ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ട്ടേറ കകേരള നനിയമസഭയുസടെ നടെപടെനിക്രമവന്റിം കേഭാരര്യനനിര്വ്വഹണവന്റിം
സന്റിംബനനിച ചട്ടേങ്ങളനിസല ചട്ടേന്റിം 239 (1) അനുസരനിചറ സമനിതനി സചയര്മഭാനഭായ ഞഭാന സമര്പനിക്കുന.

ജലവനിഭവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ് ജകറ കേമനിറനി III (2019-2021) 2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021
മഭാര്ചറ 31 വസര പരനിഗണനിച വനിഷയങ്ങളഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നതറ.  

റനികപഭാര്ട്ടേറ കേഭാലയളവനില് സമനിതനി 22-7-2020, 18-11-2020  എന്നപീ തപീയതനികേളനിലഭായനി
2  കയഭാഗങ്ങള കചരുകേയുണ്ടഭായനി.  വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
സന്റിംബനനിച  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല  ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള  ആക്ഷന  കടെക്കണ്  കസററസമന്റുകേള,
2019-20-സല  ആക്ഷന  കടെക്കണ്  റനികപഭാര്ട്ടേനിസന  കേരടെറ,  സമനിതനിയുസടെ  മററ  ശനിപഭാര്ശകേളനില്
വകുപ്പുകേള ലഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള എന്നനിവയുസടെ പരനിഗണനയഭായഭാണറ സമനിതനി
കയഭാഗങ്ങള കചര്ന്നതറ. പസ്തുത കയഭാഗങ്ങളനിസല ശരഭാശരനി ഹഭാജര്നനില 55% ആയനിരുന.   

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ  7 അദര്യഭായങ്ങളഭായഭാണറ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതറ.  ആയതനിസന വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള
ചുവസടെ കചര്ക്കുന.

അദര്യഭായന്റിം I―സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

അദര്യഭായന്റിം II―സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള

അദര്യഭായന്റിം III―സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള, എസറ.ആര്.ഒ.-കേള/സറഗുകലഷനുകേള.

അദര്യഭായന്റിം IV―നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം 235 (എ) പകേഭാരന്റിം സമനിതനി ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള.

അദര്യഭായന്റിം V―സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള.

അദര്യഭായന്റിം VI  ― a) 2020-21-സല ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള
                                       ആക്ഷന കടെക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം.

                   b)  സമനിതനി പരനിഗണനിച വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല ധനഭാഭര്യര്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന
                                സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള നടെപടെനി കസററസമന്റുകേളുസടെ
                                വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള. 

അദര്യഭായന്റിം VII―സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള സന്റിംബനനിച   വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള.

കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപ്പുകേള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.

ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ 2021 ജൂലല 5-ാംതപീയതനി  കചര്ന്ന കയഭാഗതനില് സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

കറഭാഷനി അഗസനിന,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                        സചയര്മഭാന,
2021  ജൂലല 5.                       സബ്ജകറ കേമനിറനി III.
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റനികപഭാര്ട്ടേറ

അദര്യഭായന്റിം   -I

സമനിതനി സഭയനില് സമര്പനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേള

(1) ജലവനിഭവന്റിം സന്റിംബനനിച സബ്ജകറ കേമനിറനി -III-സന 2019-20 സഭാമതനികേ വര്ഷസത
ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള ആക്ഷന
കടെക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേറ 2020 ആഗസറ  24-ാംതപീയതനി  സഭയനില് സമര്പനിച.

(2)സമനിതനിയുസടെ  2019  ഏപനില്  1 മുതല്  2020  മഭാര്ചറ  31 വസരയുള്ള ആനുകേഭാലനികേ
റനികപഭാര്ട്ടേറ  2020 ആഗസറ  24-ാം തപീയതനി സഭയനില് സമര്പനിച.

അദര്യഭായന്റിം   -II

സമനിതനി പരനികശഭാധനിച ബനില്ലുകേള

ഇല.

അദര്യഭായന്റിം   -III

സമനിതനി പരനിഗണനിച ചട്ടേങ്ങള  /  എസറ  .  ആര്  .-  കേള  /  സറഗുകലഷനുകേള

ഇല.

അദര്യഭായന്റിം   -IV

നനിയമസഭഭാ ചട്ടേന്റിം   235 (  എ  )   പകേഭാരന്റിം  സമനിതനി  ചര്ച സചയ്ത വനിഷയങ്ങള 

ഇല.

അദര്യഭായന്റിം   -V

സഭയനില് സമര്പനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടുകേള

നനിയമസഭഭാ  ചട്ടേന്റിം  236  (6)  പകേഭാരന്റിം  സഭയനില്  സമര്പനിച  വഭാര്ഷനികേ  പവര്തന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ വനിവരങ്ങള ചുവസടെ കചര്ക്കുന. 

ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന നമര്
സഭാമതനികേ

വര്ഷന്റിം
വകുപറ

സഭയനില് സമര്പനിച
തപീയതനി 

XXXVIII―ജലകസചനന്റിം
2018-19

(കേഭാലതഭാമസ
പതനികേ സഹനിതന്റിം)

കുട്ടേനഭാടെറ പഭാകക്കജറ
[ജലവനിഭവ

(സഎ.ആര്.)വകുപറ ]
22-1-2021
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അദര്യഭായന്റിം   -VI

(a) 2020-21-സല ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടേനികന്മേലുള്ള

ആക്ഷന കടെക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടേനില് ഉളസപടുത്തുന്ന വനിവരങ്ങള സന്റിംബനനിച സന്റിംഗ്രഹന്റിം.

ആസകേ

ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ

എണന്റിം

റനികപഭാര്ട്ടേനില്

ഉളസപടുതനിയനിട്ടുള്ള

മറുപടെനി ലഭനിച

ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ ഖണനികേ

നമര്

മറുപടെനി ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള

ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ

ഖണനികേ നമര്

മറുപടെനി

ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള

ശനിപഭാര്ശകേളുസടെ

ആസകേ എണന്റിം.

102 1 -102 ഇല ഇല

(b) വനിവനിധ വര്ഷങ്ങളനിസല ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല

ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സഭയനില് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള ആക്ഷന കടെക്കണ് റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില് ഉളസപടുതഭാത

തഭാസഴെപറയുന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിസല ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ഡനികല കസററസമനറ ബഹ.  വകുപ്പുമനനി

സഭയനില്  സമര്പനിക്കുകേയുന്റിം  നടെപടെനി  കസററ സമന്റുകേള  സമനിതനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം

അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

1) 2018-19-സല ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച  മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-102-80―ശുദജല വനിതരണവന്റിം ശുചപീകേരണവന്റിം  -  ശുദജല വനിതരണന്റിം  -  ഗ്രഭാമപീണ

                           ജലവനിതരണ പദതനി സപഭാതുജന സഹഭായകതഭാടുകൂടെനിയ ജലവനിതരണ

                           പദതനിക്കറ സുസനിരത ഉറപഭാക്കല് 

നഭാഷണല്  റൂറല്  ഡനിങനിന്റിംഗറ  വഭാട്ടേര്  കപഭാജകറ  (NRDWP)-യുസടെ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതന്റിം

ഗണര്യമഭായനി സവട്ടേനിക്കുറച സഭാഹചരര്യതനില് ഏസറടുത പദതനികേള പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

ബഡറ ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 40 കകേഭാടെനി

രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ

സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 1)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം പസ്തുത ശപീര്ഷകേതനില് തുകേസയഭാനന്റിം അനുവദനിചനിരുന്നനില.
പകേരന്റിം  NRDWP-ക്കുകവണ്ടനിയുള്ള  പുതനിയ  ശപീര്ഷകേമഭായ  4215-01-102-93-ല്  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതന്റിം ഉളസപസടെ  200  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം  NRDWP പവൃതനികേളുസടെ പൂര്തപീകേരണതനിനഭായനി
4215-01-102-95  എന്ന  ശപീര്ഷകേതനില്  100  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  ഉളസപസടെ  ആസകേ  300
കകേഭാടെനി രൂപ ബ ഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ഇതനില് 215.54 കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിച.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-190-99(01)―ശുദജല വനിതരണവന്റിം ശുചപീകേരണവന്റിം  -  ശുദജല വനിതരണന്റിം  -  സപഭാതുകമഖലഭാ
                                  സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുളള സഹഭായന്റിം    -  കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയ്ക്കുള്ള
                                  സഹഭായ   ധനന്റിം   -   പരര്യകവഷണവന്റിം സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയുന്റിം 

അടുത അഞറ വര്ഷതനിനുള്ളനില് കകേരളതനിസല എലഭാ പകദശങ്ങളനിലുന്റിം കുടെനിസവള്ളന്റിം
എതനിക്കുകേയഭാണറ കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ ലക്ഷര്യസമനന്റിം അതനിനഭായനി വനിശദമഭായ
സര്കവ്വ നടെതനി കുടെനിസവള്ള പദതനികേളക്കഭായുള്ള എഞനിനപീയറനിന്റിംഗറ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ ഒരു
കശഖരന്റിം തയഭാറഭാകക്കണ്ടതുസണ്ടനന്റിം  സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് വനിശദമഭായ
എസനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  കുടെനിസവള്ള  പദതനികേളക്കഭായുള്ള  എഞനിനപീയറനിന്റിംഗറ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ  ഒരു  കശഖരന്റിം  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം  സര്കവ്വ  പവൃതനികേളക്കഭായുന്റിം  ഇഇ
ശപീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 2)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018  ആഗസനിസല പളയകതഭാടെറ  അനുബനനിചറ  പുനര്നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളക്കറ
കവണ്ടനി റപീ-  അകപഭാപനികയഷന അഭര്യര്ത്ഥന നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഈ ശപീര്ഷകേതനിസല
പവൃതനികേള ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില് നനിജസപടുതനി.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-190-99(19)-31―ശുദജല   വനിതരണവന്റിം   ശുചപീകേരണവന്റിം    -    പരര്യകവഷണവന്റിം
                                   സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയുന്റിം    -    സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള്ള
                                   സഹഭായന്റിം  -  കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിക്കുള്ള സഹഭായധനന്റിം   -  സഹഭായധനന്റിം
                                         -   ശമളന്റിം 

920/2021
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കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേപീഴെനിലുള്ള കുടെനിസവള്ള പദതനികേളുസടെ നടെതനിപനിനുന്റിം
(ഓപകറഷന  ആനറ  സമയനിനനനസറ),  ശമളന്റിം,  സപനഷന,  കലഭാണുകേളുസടെ  തനിരനിചടെവറ,
ലവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജറ  എന്നനിവയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
അടെനിയന്തര പഭാധഭാനര്യമുള്ള സചലവകേള സമയബനനിതമഭായനി നനിറകവറഭാന ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
213.99  കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ നമര് 3)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷതനില് ഈ ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി  239.59  കകേഭാടെനി
രൂപയ്ക്കുള്ള  കനഭാണ്  പഭാന  സപഭാകപഭാസലുന്റിം  257.13  കകേഭാടെനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
സപഭാകപഭാസലുന്റിം സമര്പനിസചങനിലുന്റിം ഈ ഇനതനില് അധനികേതുകേ അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2215-01-190-99-19-36―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം    -    പരര്യകവഷണവന്റിം
                                    സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധനയുന്റിം    -    സപഭാതു  കമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം
                                    മറ്റുമുള്ള സഹഭായന്റിം   -    കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിക്കുള്ള സഹഭായധനന്റിം  -
                                    സഹഭായധനന്റിം   -   ശമകളതരന്റിം 

കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേപീഴെനിലുള്ള കുടെനിസവള്ള പദതനികേളുസടെ നടെതനിപനിനുന്റിം
(ഓപകറഷന  ആനറ  സമയനിനനനസറ),  ശമളന്റിം,  സപനഷന,  കലഭാണുകേളുസടെ  തനിരനിചടെവറ,
ലവദദ്യുതനി  ചഭാര്ജറ  എന്നനിവയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്
അടെനിയന്തര പഭാധഭാനര്യമുള്ള സചലവകേള സമയബനനിതമഭായനി നനിറകവറഭാന ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
150.08  കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന. 

(ഖണനികേ നമര് 4)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  സഭാമതനികേ വര്ഷതനില് ഈ ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി  168.03  കകേഭാടെനി
രൂപയ്ക്കുള്ള  കനഭാണ്  പഭാന  സപഭാകപഭാസലുന്റിം  141.12 കകേഭാടെനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥന
സപഭാകപഭാസലുന്റിം സമര്പനിസചങനിലുന്റിം ഈ ഇനതനില് അധനികേതുകേ അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)
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ശനിപഭാര്ശ

2215-01-190-92―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം    -    പരര്യകവഷണവന്റിം  സൂക്ഷ്മ
                           പരനികശഭാധനയുന്റിം    -    സപഭാതു  കമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുളള സഹഭായന്റിം  -
                           കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേപീഴെനില് നനിലവനിലുള്ള സകേട്ടേനിടെങ്ങളുസടെ നവപീകേരണന്റിം 

കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ ഉടെമസതയനിലുള്ള ഓഫപീസറ സകേട്ടേനിടെങ്ങള,  ജലശുദപീകേരണ
ശഭാലകേള,  പമറ  ഹഇസുകേള,  ജലസന്റിംഭരണനികേള,  സഭാഫറ  കേസഭാര്കട്ടേഴറ  എന്നനിവയുസടെ  വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേള ഫണ്ടനിസന അപരര്യഭാപ്തതമൂലന്റിം മുടെങ്ങനിക്കനിടെക്കുന്നതനിനഭാല് കകേഭാടെനിക്കണക്കനിനറ
രൂപയുസടെ  ആസനികേള  നശനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം  ജലശുദപീകേരണശഭാല,  ജലസന്റിംഭരണനികേള
എന്നനിവയുസടെ അറകുറപണനികേള മുടെങ്ങുന്നതറ ജലഗുണനനിലവഭാരസതയുന്റിം സപഭാതുജനഭാകരഭാഗര്യസതയുന്റിം
ബഭാധനിക്കുസമനന്റിം സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന. ആയതനിനഭാല്  കേര്യതര്യമഭായ ഇടെകവളകേളനില് പമറ
ഹഇസുകേളനില് അറകുറപണനികേള നടെത്തുന്നതനിനഭായനി  ഇഇ  ശപീര്ഷകേതനില്  5  കകേഭാടെനി  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 5)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018  ആഗസനിസല പളയകതഭാടെറ  അനുബനനിചറ  പുനര്നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളക്കറ
കവണ്ടനി റപീ-അകപഭാപനികയഷന അഭര്യര്ത്ഥന നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഈ ശപീര്ഷകേതനിസല
പവൃതനികേള ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില് നനിജസപടുതനി.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2215-02-190-99(02)-31―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം   -   മഭാലനിനര്യ നനിവഭാരണവന്റിം
                                       ശുചപീകേരണവന്റിം    -    സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള്ള
                                       സഹഭായന്റിം    -    കകേരള  ജല അകതഭാറനിറനിക്കുള്ള സഹഭായധനന്റിം    -
                                       സഹഭായധനന്റിം   -   ശമളന്റിം

കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേപീഴെനിലുള്ള കുടെനിസവള്ള പദതനികേളുസടെ നടെതനിപനിനുന്റിം
(ഓപകറഷന ആനറ സമയനിനനനസറ),  ശമളന്റിം,  സപനഷന, കലഭാണുകേളുസടെ തനിരനിചടെവറ,  ലവദദ്യുതനി
ചഭാര്ജറ  എന്നനിവയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  അടെനിയന്തര
പഭാധഭാനര്യമുള്ള  സചലവകേള  സമയബനനിതമഭായനി  നനിറകവറഭാന  ഈ  ശപീര്ഷകേതനില് 21.24
കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന

(ഖണനികേ നമര് 6)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷതനില് ഈ ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി 23.78 കകേഭാടെനി
രൂപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിസചങനിലുന്റിം ഈ ഇനതനില് അധനികേതുകേ
അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2215-02-190-99(02)-36―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം    -    മഭാലനിനര്യ നനിവഭാരണവന്റിം
                                     ശുചപീകേരണവന്റിം    -    സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളക്കുന്റിം മറ്റുമുള്ള 

                        സഹഭായന്റിം    -    കകേരള ജല അകതഭാറനിറനിക്കുള്ള  സഹഭായധനന്റിം    -
                                     സഹഭായധനന്റിം    -   ശമകളതരന്റിം 

കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ കേപീഴെനിലുളള കുടെനിസവളള പദതനികേളുസടെ നടെതനിപനിനുന്റിം
(ഓപകറഷന ആനറ സമയനിനനനസറ),  ശമളന്റിം,  സപനഷന, കലഭാണുകേളുസടെ തനിരനിചടെവറ,  സസവദദ്യുതനി
ചഭാര്ജറ  എന്നനിവയഭായനി  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  അടെനിയന്തര
പഭാധഭാനര്യമുളള സചലവകേള സമയബനനിതമഭായനി നനിറകവറഭാന ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില് 21.24
കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 7)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷതനില് ഈ ശപീര്ഷകേതനില് അധനികേമഭായനി 16.52 കകേഭാടെനി
രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സപഭാകപഭാസല്  സമര്പനിസചങനിലുന്റിം  ഈ  ഇനതനില്  അധനികേതുകേ
അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-101-96―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച മൂലധനസചലവറ   -
                          ശുദജല  വനിതരണന്റിം    -    നഗര  ജല  വനിതരണ  പദതനി    -  അരുവനിക്കര
                          പമനിന്റിംഗറ കസഷസന  നവപീകേരണന്റിം  

പധഭാന  പമനിന്റിംഗറ  കസഷനുകേളനില്  ഒന്നഭായ  അരുവനിക്കരയനില്  ഉയര്ന്നകശഷനിയുള്ള
പമറ സസറ്റുകേളക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
3.99  കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 8)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

കകേഭാടെതനി  വര്യവഹഭാരതനില്  ഈ  ശപീര്ഷകേതനിസല  പവൃതനികേളക്കറ  സടെനഡര്
നടെപടെനികേള പൂര്തപീകേരനിചറ കേരഭാര് നല്കുവഭാന സഭാധനിചനിരുന്നനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുന്റിം 2017-18
വര്ഷതനിസല E-Lams-കലക്കറ മഭാറനിയ 6  കകേഭാടെനി രൂപ ഈ വര്ഷന്റിം അഭര്യര്ത്ഥനിചസവങനിലുന്റിം
പവൃതനികേളുസടെ  കേരഭാര്  ആകേഭാതതനിനഭാല്  തുകേ  അനുവദനിചറ  നല്കേനിയനിട്ടേനില.  കകേഭാടെതനി
വര്യവഹഭാരന്റിം  തപീര്പഭാക്കനി  കേരഭാര്  നല്കുവഭാനുള്ള  നടെപടെനികേള  പൂര്തപീകേരനിച.  2018-19
സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം പവൃതനികേളുസടെ ബനില്ലുകേള വരഭാതതനിനഭാല് അധനികേതുകേ ആവശര്യസപട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-102-95―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച മൂലധനസചലവറ    -
                           ശുദജല      വനിതരണന്റിം    -    ഗ്രഭാമപീണ  ജലവനിതരണന്റിം    -    തുടെര്പദതനിയഭായ
                        കദശപീയ  ഗ്രഭാമപീണ കുടെനിസവള്ള പദതനിയുസടെ പൂര്തപീകേരണന്റിം  

2016-17  സഭാമതനികേ  വര്ഷഭാരന്റിംഭതനില്  കകേന്ദ്ര  സഹഭായകതഭാസടെയുള്ള  കദശപീയ
ഗ്രഭാമപീണ  കുടെനിസവള്ള  പദതനിയനില്  ഉളസപട്ടേ  സചറുതുന്റിം  വലുതുമഭായ  പദതനിക്കുള്ള  കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതതനിലുണ്ടഭായ  കുറവറ  പദതനി  നനിര്വ്വഹണസത  സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചതനിനഭാല്
പൂര്തനിയഭാക്കനിയ പവൃതനികേളുസടെ  വകേയനില് കേരഭാറുകേഭാര്ക്കറ  ഭപീമമഭായ  കുടെനിശനികേ  വരനികേയുന്റിം
പദതനി  നനിര്വ്വഹണന്റിം  മുടെങ്ങുന്ന  സനിതനി  ഉണ്ടഭാകുകേയുന്റിം  സചയ്തതഭായനി  സമനിതനി
മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് കദശപീയ ഗ്രഭാമപീണ കുടെനിസവള്ള പദതനിയനില് നടെനവരുന്ന
പദതനികേളുസടെ കുടെനിശനികേ സകേഭാടുത്തുതപീര്തറ പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 200
കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 9)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

ഈ  ശപീര്ഷകേതനില്  100 കകേഭാടെനി  രൂപ  ബ ഡ്ജററ  വനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.
ഇതനില്നനിനന്റിം  15.51  കകേഭാടെനി  രൂപയറ  4215-01-102-93  ശപീര്ഷകേതനികലക്കറ  ധന
പുന:ക്രമപീകേരണതനിനുന്റിം  മനിചന്റിംവരുന്ന  തുകേയഭായ  84.46  കകേഭാടെനി  രൂപയ്ക്കുന്റിംകവണ്ടനിയുള്ള
സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം ഈ ഇനതനില്  അധനികേതുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)
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ശനിപഭാര്ശ

4215-01-190-97―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച മൂലധനസചലവറ   -
                             ശുദജല വനിതരണന്റിം   -    സപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുന്റിം മറ്റുമുളള നനികക്ഷപന്റിം   -
                           ഉലഭാദനവന്റിം വനിതരണവന്റിം സമചസപടുതല്  

കുടെനിസവള്ള വനിതരണന്റിം മുടെങ്ങഭാസത നടെത്തുന്നതനിനഭാവശര്യമഭായ പവൃതനികേളഭായ പഴെയ ജല
ശുദപീകേരണശഭാലകേളുസടെ  സഭാപനിതകശഷനി  പൂര്ണകതഭാതനില്  ഉപകയഭാഗസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം
പഴെയ ലപപറ ലലനുകേള മഭാറനി ജലകചഭാര്ച ഒഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുന്റിം കേഭാലഹരണസപട്ടേ പമ്പുകേളുന്റിം
കമഭാകട്ടേഭാറുകേളുന്റിം  മഭാറ്റുന്നതനിനുന്റിം  സനി.പനി.എചറ.ഇ.ഇ.ഒ.യുസടെ  നനിര്കദശഭാനുസരണന്റിം  കുടെനിസവള്ളതനില്
കേലങ്ങലനിസന പരനിധനി  1  എന.ടെനി.യു.  ആയനി മഭാറ്റുന്നതനിനുകവണ്ടനി ശുദപീകേരണശഭാലകേളനിസല
വനിവനിധ ഘടെകേങ്ങള പുതുക്കുന്നതനിനുമഭായനി ഈ ശപീര്ഷകേതനില്  60  കകേഭാടെനി  രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 10)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018  ആഗസനിസല പളയകതഭാടെറ  അനുബനനിചറ  പുനര്നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളക്കറ
കവണ്ടനി റപീ-അകപഭാപനികയഷന അഭര്യര്ത്ഥന നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഈ ശപീര്ഷകേതനിസല
പവൃതനികേള ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില് നനിജസപടുതനി.  എങനിലുന്റിം ഈ ഇനതനില് അധനികേ
തുകേ അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

4215-01-800-92―ശുദജല  വനിതരണവന്റിം  ശുചപീകേരണവന്റിം സന്റിംബനനിച മൂലധന സചലവറ    -
                           ശുദജല വനിതരണന്റിം   -    മററ സചലവകേള   -   ജല സന്റിംരക്ഷണവന്റിം ഉറവനിടെന്റിം
                           സമചസപടുതലുന്റിം 

വനിവനിധ കുടെനിസവള്ള പദതനികേളുസടെ കസഭാതസ്സുകേളനില് ജലലഭര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
സചക്കറ ഡഭാമുകേള പണനിതറ അവയുസടെ സന്റിംഭരണകശഷനി കൂട്ടുന്നതനിനഭായനി ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
5  കകേഭാടെനി   രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ   അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 11)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018  ആഗസനിസല പളയകതഭാടെറ  അനുബനനിചറ  പുനര്നനിര്മഭാണ പവൃതനികേളക്കറ
കവണ്ടനി റപീ-അകപഭാപനികയഷന അഭര്യര്ത്ഥന നല്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഈ ശപീര്ഷകേതനിസല
പവൃതനികേള ബഡ്ജററ വനിഹനിതതനില് നനിജസപടുതനി. 

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

കേസഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള

കകേരള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ  പവര്തനങ്ങളുസടെ  (ജലവനിതരണ  കമഖലയനിലുന്റിം
ആസനി  വനികേസനതനിനുന്റിം)  ഗുണനനിലവഭാരന്റിം  ഉറപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള
ലഭാബുകേളനില്  ജലഗുണനനിലവഭാരന്റിം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ആധുനനികേ  സന്റിംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്സപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം നനിലവനിലുളള ലഭാബുകേളുസടെ അറകുറപണനികേളക്കുന്റിം ലഭാബുകേളക്കഭായുള്ള
സകേട്ടേനിടെ  നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം  ഗുണനനിലവഭാരന്റിം  പരനികശഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  കതര്ഡറ  പഭാര്ട്ടേനി
ഏജനസനിസയ ചുമതലസപടുത്തുന്നതനിനുന്റിം പഭാകദശനികേമഭായനി സമറപീരനിയല് സടെസനിന്റിംഗറ ലഭാബുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിനുന്റിം പുതനിയ ശപീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിചറ  2  കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 12)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

പുതനിയ ശപീര്ഷകേന്റിം അനുവദനിച.  2  കകേഭാടെനി രൂപ അനുവദനിക്കണസമന്നറ അഭര്യര്ത്ഥനിചറ
സകേഭാണ്ടുള്ള സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിസചങനിലുന്റിം ഈ ഇനതനില് അധനികേതുകേ അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2702-01-800-88-33―സചറുകേനിടെ ജലകസചനന്റിം   -   ഉപരനിതല ജലന്റിം   -   മറ്റു  സചലവകേള   -   പമറ
                                ഉപകയഭാഗനിചറ പുഞകൃഷനിക്കറ സവള്ളന്റിം വറനിക്കുന്നതനിനുള്ള സബറ സനിഡനി    -
                                സബറ സനിഡനികേള 

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാട്ടേയന്റിം,  തൃശൂര്  ജനിലകേളനിസല  പുഞകൃഷനിക്കുകവണ്ടനി
പമറ  ഉപകയഭാഗനിചറ  സവള്ളന്റിം വറനിക്കുന്നതനിനുള്ള സബറ സനിഡനിയഭാണറ  ഈ ശപീര്ഷകേതനില്
ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.  4-5-2015-  സല സ.ഉ.(എന്റിം.എസറ)  നമര്  82/15  കൃഷനി സര്ക്കഭാര്
ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം വര്ദനിപനിച പമനിന്റിംഗറ  സബ് സനിഡനി കുടെനിശനികേ സഹനിതന്റിം നല്കുന്നതനിനഭായനി
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വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് ഈ ശപീര്ഷകേതനില്  15  കകേഭാടെനി   രൂപ
അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 14)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

പമനിന്റിംഗറ സബ്സനി ഡനിയുമഭായനി ബനസപട്ടേ 2702-01-800-33-NP-V ശപീര്ഷകേതനില്

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷസത ബ ഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായനി 5,50,00,000 രൂപയുന്റിം അധനികേ

ധനവനിനനികയഭാഗ  അനുമതനിയഭായനി  35,48,61,000  രൂപയുന്റിം  ലഭര്യമഭായനിരുന.  നനിയമസഭഭാ

സമനിതനി III (ജലവനിഭവന്റിം)-സന ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരമുള്ള മുഴുവന തുകേയുന്റിം ലഭര്യമഭാസയനന്റിം 2018-

19  സഭാമതനികേ  വര്ഷന്റിം  ടെനി  ശപീര്ഷകേതനില്നനിനന്റിം   ആസകേ  40,61,92,516  രൂപ

സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാസണനമുള്ള വനിവരന്റിം റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയസകേഭാള്ളുന.

(ഡനികല കസററസമനറ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2700-01―വനകേനിടെ ജലകസചനന്റിം  -  സപരനിയഭാര് നദപീതടെ പദതനി   (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  )

സപരനിയഭാര്  നദപീതടെ  പദതനിയുസടെ  ഡനിവനിഷന,  സബ്ഡനിവനിഷന  ഓഫപീസുകേളുസടെയുന്റിം

എസഭാബനിഷറ സമനററ  സചലവനിനുന്റിം  നനിര്മഭാണന്റിം  പൂര്തനിയഭായ  ഭഭാഗങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണ

പണനികേളക്കുന്റിം  വര്ക്കറ  ചഭാര്ജറഡറ  എസഭാബനിസഷ്മെനററ  ഇനതനിനുന്റിം  മററ  സചലവകേളക്കുന്റിം

ചഭാര്ജ്ഡറ സചലവകേളക്കുമഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തുന്ന പസ്തുത ശപീര്ഷകേതനില് 750 കേനി.മപീറര്

കേനഭാലനിസനറ  അറകുറപണനികേളക്കഭായുന്റിം  തകേര്നകേനിടെക്കുന്ന  പഭാലങ്ങളുസടെ  പുനരുദഭാരണതനിനുന്റിം

കേനഭാല് സന്റിംരക്ഷണ പണനികേള ഏസറടുതറ നടെത്തുന്നതനിനുന്റിം  3  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി

ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം  /ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ

സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 21)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേ തുകേയഭായനി 25,474 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഡനികല കസററസമനറ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)
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ശനിപഭാര്ശ

2700-11―വനകേനിടെ ജലകസചനന്റിം  -  സനയഭാര് ജലകസചന പദതനി   (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  )  

സനയഭാര് പദതനിയുസടെ സന്റിംരക്ഷണപണനികേളക്കുന്റിം വര്ക്കറ ചഭാര്ജറഡറ എസഭാബനിഷറ സമനററ
ഇനതനിനുന്റിം  കതഭാട്ടേങ്ങളുസടെ  സന്റിംരക്ഷണ  പണനികേളക്കുന്റിം  തുകേ  വകേയനിരുത്തുന്ന  പസ്തുത
ശപീര്ഷകേതനില് ആവശര്യമഭായ സന്റിംരക്ഷണ പണനികേള ഏസറടുതറ നടെത്തുന്നതനിനറ  2 കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 23)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം 86,00,000 രൂപ അധനികേ തുകേയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഡനികല കസററസമനറ  6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2700-13―വനകേനിടെ ജലകസചനന്റിം  -  കുറര്യഭാടെനി പദതനി    (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  ) 

ജലകസചന വകുപനിസന ഓഫപീസുകേള പവര്തനിക്കുന്ന കേഭാകവരനി ഹഇസനിസന സന്റിംരക്ഷണതനിനുന്റിം
ഓഫപീസറ  സചലവകേളക്കുമഭായനി   ഇഇ  ശപീര്ഷകേതനില്  25  ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന

(ഖണനികേ നമര് 24)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

സഭാമതനികേ പതനിസനനി കേഭാരണന്റിം അധനികേ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2700-14―വനകേനിടെ ജലകസചനന്റിം   -   വടെക്കഭാകഞരനി പദതനി   (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  )  

വടെക്കഭാകഞരനി  പദതനിയുസടെ  സന്റിംരക്ഷണ  പവര്തനങ്ങളക്കുന്റിം  വര്ക്കറ  ചഭാര്ജറഡറ
എസഭാബനിഷറ സമനററ ഇനതനിനുന്റിം കതഭാട്ടേങ്ങളുസടെ സന്റിംരക്ഷണ പണനികേളക്കുമഭായനി അനുവദനിച
തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭാസണന്നറ സമനിതനി മനസനിലഭാക്കുന.  ആയതനിനഭാല് പസ്തുത പദതനിയനിസല
അറകുറപണനികേള നടെത്തുന്നതനിനഭായനി ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില്  2  കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി
ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ
സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 25)

920-2021
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

സഭാമതനികേ പതനിസനനി കേഭാരണന്റിം അധനികേതുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ 6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2700-25―വനകേനിടെ ജലകസചനന്റിം  -  മൂലതറ ആര്  .  ബനി  .   കേനഭാല്    (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  ) 

പദതനിയനിസല  കേനഭാലുകേളുസടെ സന്റിംരക്ഷണ പണനികേള നടെത്തുന്നതനിനഭായനി  ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില് 50
ലക്ഷന്റിം  രൂപ  അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 28)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

ചപീഫറ എഞനിനപീയര് കപഭാജകറ  1,  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം
ആയതറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപനിസന  9-5-2018-സല  42/2018/Fin.  നമര്  സര്ക്കുലറനിസല
നനിര്കദശങ്ങളുസടെ പരനിധനിയനില് വരുന്നനില എന്ന കേഭാരണതഭാല് അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2700-80-001-97― വനകേനിടെ ജലകസചനന്റിം   -   ജനറല്   -   ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -   നടെതനിപറ

തൃശ്ശൂര്,  ചനിറ്റൂര്  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിസല  ഇറനികഗഷന  ഡനിവനിഷന  ഓഫപീസുകേളുസടെയുന്റിം
അവയുസടെ സബറ ഡനിവനിഷന ഓഫപീസുകേളുസടെയുന്റിം ശമളന്റിം,  അലവനസറ എന്നനിവയഭായനി അനുവദനിച
തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാലുന്റിം  കേമപ്യൂട്ടേര്  അനുബന  പവൃതനികേളക്കഭായുന്റിം  ഇനനതനിസനയുന്റിം
സഭാധന സഭാമഗ്രനികേളുസടെയുന്റിം വനിലക്കയറവന്റിം പരനിഗണനിചറ ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 6 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 32)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) നമര് 9572/18/ഫനിന. തപീയതനി 21-11-2018 ,  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി) നമര്
748/19/ഫനിന.  തപീയതനി  31-1-2019  എന്നപീ ഉതരവകേള  മുകഖന പസ്തുത ശപീര്ഷകേതനില്
6,42,000 രൂപ 2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം  അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)
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ശനിപഭാര്ശ

2701-02―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം   -   ചഭാലക്കുടെനി നദനി തനിരനിചവനിടെല് പദതനി   (  വഭാണനിജര്യപരന്റിം  ) 

പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  നടെപ്പുസഭാമതനികേ  വര്ഷതനില്  അനുവദനിച  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് പദതനിയുസടെ  സന്റിംരക്ഷണപണനികേളക്കറ  ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടെനി
രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം / ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 33)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേ തുകേയഭായനി 22,14,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഡനികല കസററസമനറ  6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2701-03―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം   -   ചപീരക്കുഴെനി പദതനി   (  വഭാണനിജര്യപരന്റിം  )

നടെപ്പുസഭാമതനികേ  വര്ഷതനില്  പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ
അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല് സന്റിംരക്ഷണ പണനികേളക്കഭായനി ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില് 1 കകേഭാടെനി രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 34)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

സഭാമതനികേ പതനിസനനി കേഭാരണന്റിം അധനികേതുകേ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  6-2-2020-നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-001-93 (2)―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം   -    ജനറല്   -    ഭരണവന്റിം നടെതനിപ്പുന്റിം   -    കേഭാകവരനി
                                നദപീതടെ പദതനികേള   -  നടെതനിപറ 

കേഭാകവരനി  തടെതനിസല  കപഭാജക്ടുകേളുസടെ  നടെതനിപനിനുന്റിം  ഡനിവനിഷന  ഓഫപീസുകേളുസടെ
ശമളതനിനുന്റിം  അലവനസുകേളക്കുമഭായനിട്ടേഭാണറ  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതറ.  ഓഫപീസറ
സചലവകേളക്കഭായനി അധനികേതുകേ ആവശര്യമഭായതനിനഭാല് ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില് 6 ലക്ഷന്റിം രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 39)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

ചപീഫറ എഞനിനപീയര് കപഭാജകറ  1,  ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയ്ക്കുള്ള സപഭാകപഭാസല് സമര്പനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം
ആയതറ  ധനകേഭാരര്യ വകുപനിസന നനിര്കദശമനുസരനിചറ   ധനപുനവനിനനികയഭാഗന്റിം/അധനികേധനഭാനുമതനി
എന്നപീ  ശനിപഭാര്ശകേള  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ  നനിയനണമുള്ളതനിനഭാല്  പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ
സര് ക്കഭാര് അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-800-94-04―ഇടെതരന്റിം  ജലകസചനന്റിം    -    ജനറല്    -    മറ്റുസചലവകേള    -    കേഭാകവരനി
                                 ഉളസപസടെയുള്ള അന്തര് സന്റിംസഭാന നദപീജലന്റിം   -   യഭാതഭാ സചലവകേള 

അന്തര്സന്റിംസഭാന  ജല  വനിഷയവമഭായനി  ബനസപട്ടേ  നനിരവധനി  കകേസുകേള  ബഹ.
സുപപീന്റിംകകേഭാടെതനിയനിലുന്റിം മററ കകേഭാടെതനികേളനിലുന്റിം ഉളളതനിനഭാല് പസ്തുത കകേസുകേളുസടെ നടെതനിപനിനുന്റിം
വനിവനിധ പഠനങ്ങളക്കുന്റിം അനുബന പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി  ഈ ശപീര്ഷകേതനില് 7.92
ലക്ഷന്റിം രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുന:വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 43)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  വര്ഷന്റിം അനുവദനിച വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
അധനികേ ഫണ്ടറ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-800-94-05(3)―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം   -    ജനറല്   -    മറ്റുസചലവകേള   -    കേഭാകവരനി
                                     ഉളസപസടെയുളള അന്തര് സന്റിംസഭാന നദപീജലന്റിം   -   ഓഫപീസറ സചലവകേള   -
                                     സടെലനികഫഭാണ് സചലവകേള 

ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്,  ഐ.എസറ.ഡബപ്യൂ.-വനിസന കേഭാരര്യഭാലയതനിസലയുന്റിം ഡല്ഹനിയനിസല
ജലകസചന വകുപനിസന കനഭാഡല് ഓഫപീസറുസടെ കേഭാരര്യഭാലയതനിസലയുന്റിം സടെലനികഫഭാണ് ബനില്ലുകേള
അടെയ്ക്കുന്നതനിനഭായനി  വകേയനിരുതനിയ  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ  ശപീര്ഷകേതനില്
15,000 രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 44)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 വര്ഷന്റിം അനുവദനിച വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
അധനികേഫണ്ടറ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-800-94-21-(2)―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം   -   ജനറല്   -   മറ്റുസചലവകേള   -   കേഭാകവരനി
                                      ഉളസപസടെയുളള  അന്തര്  സന്റിംസഭാന  നദപീജലന്റിം    -    കമഭാകട്ടേഭാര്
                                      വഭാഹനങ്ങള   -  സന്റിംരക്ഷണവന്റിം അറകുറപണനികേളുന്റിം

ഡല്ഹനിയനിസല ജലകസചന വകുപനിസന കനഭാഡല് ഓഫപീസറുസടെ നനിയനണതനിലുളള
ഒഇകദര്യഭാഗനികേ  വഭാഹനതനിസനയുന്റിം  അന്തര് സന്റിംസഭാന ജല ഉപകദശകേ സമനിതനി  സചയര്മഭാസന
ഓഫപീസനിസന  നനിയനണതനിലുളള  ഒഇകദര്യഭാഗനികേ  വഭാഹനതനിസനയുന്റിം  ഇനന  സചലവറ
നനിറകവറഭാന  വകേയനിരുതനിയ തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില്  1.79  ലക്ഷന്റിം
രൂപ അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 45)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  വര്ഷന്റിം അനുവദനിച വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
അധനികേഫണ്ടറ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-800-94-34-(3)―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം   -   ജനറല്   -   മറ്റുസചലവകേള   -   കേഭാകവരനി
                                            ഉളസപസടെയുളള അന്തര് സന്റിംസഭാന നദപീജലന്റിം   -   മറ്റുസചലവകേള   -   മറനിനന്റിം

അന്തര്  സന്റിംസഭാന  നദപീജല  വനിഷയവമഭായനി   ബനസപട്ടേ  നനിരവധനി  കകേസുകേള
ബഹ. സുപപീന്റിം കകേഭാടെതനിയനിലുന്റിം മററ കകേഭാടെതനികേളനിലുന്റിം ഉളളതനിനഭാല് പസ്തുത കകേസുകേളുസടെ നടെതനിപനിനുന്റിം
വനിവനിധ പഠനങ്ങളക്കുന്റിം അനുബന പവര്തനങ്ങളക്കുമഭായനി   ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില് 50  ലക്ഷന്റിം
രൂപ  അധനികേമഭായനി   ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ
സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 46)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  വര്ഷന്റിം അനുവദനിച വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
അധനികേഫണ്ടറ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

2701-80-800-94-45―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം    -    ജനറല്    -    മററ  സചലവകേള    -    കേഭാകവരനി
                                 ഉളസപസടെയുളള അന്തര് സന്റിംസഭാന നദപീജലന്റിം   -   പനി  .  ഒ  .  എല്  . 

ഡല്ഹനിയനിസല ജലകസചന വകുപനിസന കനഭാഡല് ഓഫപീസറുസടെ നനിയനണതനിലുളള
ഒഇകദര്യഭാഗനികേ  വഭാഹനതനിസനയുന്റിം  അന്തര് സന്റിംസഭാന ജല ഉപകദശകേ സമനിതനി  സചയര്മഭാസന
ഓഫപീസനിസന  നനിയനണതനിലുളള  ഒഇകദര്യഭാഗനികേ  വഭാഹനതനിസനയുന്റിം  ഇനന  സചലവറ
നനിറകവറഭാന വകേയനിരുതനിയ തുകേ അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില്  73,000  രൂപ
അധനികേമഭായനി  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 47)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19  വര്ഷന്റിം അനുവദനിച വനിഹനിതന്റിം പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്
അധനികേ ഫണ്ടറ അനുവദനിചനിട്ടേനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

4700-20―ഇടെമലയഭാര് പദതനി   (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  ) 

പദതനിയനിസല കേനഭാല് നനിര്മഭാണതനിനുന്റിം ബഭാഞ്ചുകേള,  കേനഭാലുകേള,  ഡനിസനിബപ്യൂട്ടേറനി
എന്നനിവയ്ക്കുളള  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുന്നതനിനുന്റിം  15  കകേഭാടെനി  രൂപയുന്റിം  ശമളതനിനുന്റിം  മററ
സചലവകേളക്കുമഭായനി  12  കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 51)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേ തുകേയഭായനി 1,68,694 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഡനികല കസററസമനറ  6-2-2020- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)



23

ശനിപഭാര്ശ

4700-22―മൂവഭാറ്റുപുഴെ പദതനി   (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  )

മൂവഭാറ്റുപുഴെ പദതനി പൂര്തപീകേരനിക്കുന്നതനിനറ ആവശര്യമഭായ പദതനി വര്ക്കുകേള  AIBP
ഏസറടുക്കുന്നതനിനഭായനി 50 കകേഭാടെനി രൂപയുന്റിം ശമളതനിനുന്റിം മററ സചലവകേളക്കുമഭായനി 15 കകേഭാടെനി
രൂപയുന്റിം  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ  അനുവദനിക്കണസമന്നറ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 52)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം 2,77,30,800 രൂപ അധനികേതുകേയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഡനികല കസററസമനറ  6-2-2020- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

4700-28―ബഭാണഭാസുര സഭാഗര് പദതനി    (  വഭാണനികജര്യതരന്റിം  ) 

പദതനിയുസടെ  നനിര്മഭാണ  പവര്തനങ്ങളക്കഭാണറ  തുകേ  വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.
ശമള ഇനതനില് അധനികേ തുകേ ആവശര്യമഭായതനിനഭാല് ശമളതനിനുന്റിം ഓഫപീസറ സചലവകേളക്കുമഭായനി
ഇഇ  ശപീര്ഷകേതനില്  3  കകേഭാടെനി  രൂപ  ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ
അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 53)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018-19 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം അധനികേതുകേയഭായനി 160.70 ലക്ഷന്റിം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടറ.

(ഡനികല കസററസമനറ  6-2-2020- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)

ശനിപഭാര്ശ

4701-80-800-88―ഇടെതരന്റിം ജലകസചനന്റിം സന്റിംബനനിച മൂലധന സചലവറ    -  ജനറല്   -    മറ്റുസചലവകേള   -
                           നദപീതടെ സന്റിംഘടെന രൂപപീകേരണന്റിം

വനിവനിധ  ജലകസഭാതസ്സുകേളനിസല  ജലലഭര്യത  കേണക്കഭാക്കുന്നതനിനറ  കഗജനിന്റിംഗറ  സനിസന്റിം
നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇഇ ശപീര്ഷകേതനില് 1 കകേഭാടെനി രൂപ അധനികേമഭായനി ധനപുനനഃവനിനനികയഭാഗന്റിം /
ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 60)
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സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2018 ആഗസറ മഭാസതനിലുണ്ടഭായ മഹഭാപളയതനില് സന്റിംഭവനിച ഭപീമമഭായ നഭാശനഷ്ടങ്ങളുസടെ

സഭാഹചരര്യതനില് ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ പണന്റിം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള സപഭാകപഭാസല്

പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്വ്വഭാഹമനിലഭാതതനിനഭാല് ആയതറ അനുവദനിചനില.

(ഡനികല കസററസമനറ  13-11-2019- നറ സഭയനില് സമര്പനിച)

(2) 2017-18-സല ധനഭാഭര്യര്ത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച രണ്ടഭാമതറ റനികപഭാര്ട്ടേറ

ശനിപഭാര്ശ

2702-01-800-88-33―സചറുകേനിടെ ജലകസചനന്റിം    -    ഉപരനിതലജലന്റിം  -    മററ  സചലവകേള  -    പമറ

                                ഉപകയഭാഗനിചറ  പുഞകൃഷനിക്കറ  സവള്ളന്റിം  വറനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സബ്സനിഡനി  -

                                സബ്സനിഡനികേള  

തനിരുവനന്തപുരന്റിം, ആലപ്പുഴെ, കകേഭാട്ടേയന്റിം, തൃശ്ശൂര് ജനിലകേളനിസല പുഞകൃഷനിക്കുകവണ്ടനി പമറ

ഉപകയഭാഗനിചറ  സവള്ളന്റിം  വറനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സബ്സനിഡനിയഭാണറ  ഈ  ശപീര്ഷകേതനില്

ഉളസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതറ.  4-5-2015-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  (എന്റിം.എസറ.)  നമര്  85/15/കൃഷനി

സര്ക്കഭാര്  ഉതരവറ  പകേഭാരന്റിം  വര്ദനിപനിച  പമനിന്റിംഗറ  സബ്സനി ഡനി  കുടെനിശനികേ  സഹനിതന്റിം

നല്കുന്നതനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള്ള  തുകേ  അപരര്യഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഈ

ശപീര്ഷകേതനില്  16.5 കകേഭാടെനി  രൂപ  അധനികേമഭായനി  ധനപുന;വനിനനികയഭാഗന്റിം/ഉപധനഭാഭര്യര്ത്ഥനയനിലൂസടെ

അനുവദനിക്കണസമന്നറ സമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചയ്യുന.

(ഖണനികേ നമര് 7)

സസപീകേരനിച നടെപടെനി

2017-18 സഭാമതനികേ വര്ഷന്റിം പമനിന്റിംഗറ സബ്സനിഡനിയുമഭായനി ബനസപട്ടേ  2072-01-

800-88-33 നമര്  ശപീര്ഷകേതനില്  16.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  ശനിപഭാര്ശ  സചയ്തനിരുസന്നങനിലുന്റിം

15  കകേഭാടെനി  രൂപ  മഭാതമഭാണറ  വര്ദനിപനിച  നനിരക്കനിലുള്ള  പമനിന്റിംഗറ  സബ്സനി  ഡനി

അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  അധനികേ  ധനവനിനനികയഭാഗഭാനുമതനിയഭായനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതറ.   ടെനി  തുകേ

പൂര്ണമഭായനി  2017-18  സഭാമതനികേ  വര്ഷതനില്തസന്ന  സചലവഴെനിചനിട്ടുള്ളതഭാസണന്നറ

റനികപഭാര്ട്ടേറ സചയസകേഭാള്ളുന.

(ഡനികല കസററസമനറ  6-2-2020- നറ സഭയനില് സമര്പനിച.)
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അദര്യഭായന്റിം   -VII

സമനിതനിയുസടെ പകതര്യകേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സന്റിംബനനിച വനിശദഭാന്റിംശങ്ങള

2020 ഏപനില് 1 മുതല് 2021 മഭാര്ചറ  31 വസരയുള്ള കേഭാലയളവനില് സമനിതനി പകതര്യകേ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള ഒനന്റിം സമര്പനിചനില.

                                                                                                 കറഭാഷനി അഗസനിന,

തനിരുവനന്തപുരന്റിം,                                                                                   സചയര്മഭാന,
2021 ജൂലല 5 .      സബ്ജകറ കേമനിറനി III.

920-2021
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അനുബനന്റിം

22-7-2020-സല  കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ജലവനിഭവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  III,  2020  ജൂലല  22-ാം  തപീയതനി
ബുധനഭാഴ്ച  ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം  2.30-നറ  നനിയമസഭഭാ  സമുചയതനിസല  '5 എ'  സകമളനഹഭാളനില്
സമനിതനി  സചയര്മഭാന  ബഹ.  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  ശപീ.  സകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടേനിയുസടെ
അദര്യക്ഷതയനില്  കയഭാഗന്റിം  കചര്ന.  പസസ്തുത  കയഭാഗതനില്  തഭാസഴെപറയുന്ന  അന്റിംഗങ്ങള
സന്നനിഹനിതരഭായനിരുന.

ഹഭാജരഭായ അന്റിംഗങ്ങള   :

1.  ശപീ. മഭാണനി. സനി. കേഭാപന, എന്റിം.എല്.എ.

2.  ശപീ. സഎ. ബനി. സതപീഷറ,  എന്റിം.എല്.എ. 

ഗുഗനിള മപീററ സന്റിംവനിധഭാനന്റിംവഴെനി ഓണ്ലലനഭായനി പസങടുത അന്റിംഗങ്ങള   :

1.  ശപീ. വനി.  ടെനി. ബല്റഭാന്റിം, എന്റിം.എല്.എ.

2.  ശപീ. കമഭാനസറ കജഭാസഫറ, എന്റിം.എല്.എ.       

3.  ശപീ. വനി. സകേ. പശഭാന്തറ, എന്റിം.എല്.എ.

4. ശപീ. പനി. ടെനി. എ. റഹപീന്റിം, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

1. ശപീമതനി എസറ. ജയശനി, കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി രജനനി വനി. ആര്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശപീ. ദപീപകേറ എസറ. വനി.,  അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസര്   :

  1. ശപീ. ടെനി. സകേ. കജഭാസറ, അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി, ജലവനിഭവ വകുപറ

  2. ശപീ.  സവങനികടെശപതനി എസറ, മഭാകനജനിന്റിംഗറ  ഡയറകർ, KWA

  3. ശപീമതനി ലത സനി. എ., കേമപീഷണർ, ലഭാനറ റവനപ്യൂ ഡനിപഭാർട്ടേറസമനറ

 4. ശപീ. അലകറ വർഗപീസറ, ചപീഫറ എഞനിനപീയർ, കപഭാജകറ II

 5. ശപീമതനി ഡനി. പപീജ, ചപീഫറ  എഞനിനപീയർ, ഇറനികഗഷന ആനഡറ അഡനിനനികസഷന
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6 ശപീ. ബനിനു ജയകുമഭാർ, ചനിഫറ എഞനിനപീയര്, ഇനസവസനികഗഷന & ഡനിലസന

7 ശപീ. ഷനിജനിതറ വനി. ഫനിനഭാനസറ മഭാകനജർ & ചപീഫറ അക്കഇണ്ടറസറ ഓഫപീസർ, KWA

8 ശപീമതനി ഷപീബ ജനി. ആർ., സപീനനിയർ ഫനിനഭാനസറ ഓഫപീസർ, ഇറനികഗഷന (കപഭാജകറ - II)

9 ശപീ. സലപീല്, എചറ., ഫനിനഭാനസറ ഓഫപീസർ, ഇറനികഗഷന ഡനിലസന & റനിസർചറ കബഭാർഡറ

10 ശപീ. ജനി. ശപീകുമഭാർ, സടെകനിക്കല് സമമർ, KWA.

ഗുഗനിള മപീററ സന്റിംവനിധഭാനന്റിംവഴെനി ഓണ്ലലനഭായനി പസങടുത ഉകദര്യഭാഗസർ   :

     1. കഡഭാ. എ. ജയതനിലകേറ, പനിനസനിപല് സസക്രട്ടേറനി, റവനപ്യൂ വകുപറ

     2. ശപീ. സജ. സബനസനി, അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, റവനപ്യൂ വകുപറ

സമനിതനി,  വനിവനിധ  റനികപഭാ ർട്ടുകേളനികന്മേല്  സർക്കഭാരനില്നനിനന്റിം  ലഭനിച  നടെപടെനി
കസററസമന്റുകേള  1-4-2019  മുതല്  31-3-2020  വസരയുള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാർട്ടേനിസന
കേരടെറ, 2019-20 സഭാമതനികേ വർഷസത ആക്ഷണ് കടെക്കണ് റനികപഭാർട്ടേനിസന കേരടെറ എന്നനിവ
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം തഭാസഴെപറയുന്ന തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ.
I. 2017-18   സഭാമതനികേ വർഷസത ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച

രണ്ടഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല  ശനിപഭാർശയനികന്മേല്  റവനപ്യൂ  വകുപറ  ലഭര്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി
കസററസമനറ  .

2017-18 സഭാമതനികേ വർഷസത ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
രണ്ടഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ  ശനിപഭാർശ  നമര്  7-ല്
റവനപ്യൂ  വകുപറ   ലഭര്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി  കസററസമനറ  കേമനിറനി  പരനിഗണനിക്കുകുയുന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

II. 2018-19   സഭാമതനികേ വർഷസത ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
മൂന്നഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല ശനിപഭാർശകേളനികന്മേല് റവനപ്യൂ വകുപറ  ലഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി
കസററസമനറ  .

2018-19 സഭാമതനികേ വർഷസത ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
മൂന്നഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല  റവനപ്യൂ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേ ശനിപഭാർശ നമര്  14-ല്
വകുപറ   ലഭര്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി  കസററസമനറ  കേമനിറനി  പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.
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III. 2018-19   സഭാമതനികേ വർഷസത ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
മൂന്നഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല  ശനിപഭാർശകേളനികന്മേല്  ജലവനിഭവവ  വകുപറ  ലഭര്യമഭാക്കനിയ
നടെപടെനി കസററസമനറ

2018-19 സഭാമതനികേ വർഷസത ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ പരനികശഭാധന സന്റിംബനനിച
മൂന്നഭാമതറ റനികപഭാർട്ടേനിസല ഖണനികേ നമര്  1  മുതല്  12  വസരയുന്റിം  21, 23  മുതല്  25
വസരയുന്റിം  28, 32, 33, 34, 39, 43  മുതല്  47  വസരയുന്റിം  51  മുതല്  53  വസരയുന്റിം  60
എന്നപീ  ശനിപഭാർശകേളനികന്മേല് ജലവനിഭവ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി കസററസമന്റുകേള
സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ. 

സഭാമതനികേ പതനിസനനി കേഭാരണന്റിം പല പദതനികേളക്കുന്റിം സമനിതനി ശനിപഭാർശ പകേഭാരമുള്ള
അധനികേ തുകേ ലഭര്യമഭായനിസലനന്റിം 2018-19 സഭാമതനികേ വർഷന്റിം പൂർതപീകേരനികക്കണ്ടനിയനിരുന്ന
മൂവഭാറ്റുപുഴെ പദതനി,  കതഭാട്ടേപള്ളനി സനില്കവയുസടെ വർക്കുകേള എന്നനിവ  2020-ല് മഭാതമഭാണറ
പൂർതപീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിചസതനന്റിം  ഇറനികഗഷന  വകുപനിസന  പല  ഡനിവനിഷന/സബറ
ഡനിവനിഷന  ഓഫപീസുകേള  കമഭാഡലണസറ  സചയ്യുന്നതനിനറ  തുകേ  അനനിവഭാരര്യമഭാസണനന്റിം
ജലവനിഭവ വകുപറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.  കതഭാട്ടേപള്ളനി സനില്കവയുസടെ
ലപീഡനിന്റിംഗറ  പഭാനലനിസല  മണല്  മഭാറഭാസത  അഴെനിമുഖസത  മണല്  മഭാതന്റിം  മഭാറ്റുന്നതറ  പല
പകക്ഷഭാഭങ്ങളക്കുന്റിം കേഭാരണമഭാകുനസണ്ടനന്റിം ലപീഡനിന്റിംഗറ പഭാനലനിസന കേഭാരര്യതനില് ഇകപഭാള
സസപീകേരനിചവരുന്ന  നടെപടെനികേസളസന്തഭാസക്കയഭാസണനമുള്ള  കേമനിറനിയുസടെ  കചഭാദര്യതനിനറ
മറുപടെനിയഭായനി  കതഭാട്ടേപള്ളനി  സനില്കവയുസടെ  മണല്  മഭാറ്റുകേ  എന്നതനിലൂസടെ  പമഭാ  നദനിസയ
പൂർവ്വസനിതനിയനികലയറ  സകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാസണന്നതഭാണറ  ഉകദശനിക്കുന്നസതനന്റിം സുനഭാമനിക്കുകശഷന്റിം
60  മപീററനില് തഭാസഴെയഭായനി ചുരുങ്ങനികപഭായ പമഭാ നദനിയുസടെ അഴെനിമുഖന്റിം ഇകപഭാള  360  മപീറർ
വപീതനിയഭായനി പുനസഭാപനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ഷട്ടേർ മുതല് അഴെനിമുഖന്റിം വസരയുള്ള മുഴുവന ഭഭാഗവന്റിം
വ വൃതനിയഭാക്കുനസണ്ടനന്റിം ലപീഡനിന്റിംഗറ  ചഭാനലനിസല മണലഭാണറ  ആദര്യന്റിം  നപീക്കന്റിംസചയ്തസതനന്റിം
ഇതരന്റിം  വർക്കുകേളുസടെ  ഓകരഭാ  ദനിവസസതയുന്റിം  പുകരഭാഗതനി  ഇറനികഗഷന  വകുപനിസന
സവബ് ലസറനില് പസനിദപീകേരനിക്കുനസണ്ടനന്റിം അവനിസടെനനിനന്റിം മഭാറ്റുന്ന കേരനിമണല് കകേരള
മനിനറല്സറ ആനറ സമറല്സറ ലനിമനിറഡന്റിം (KMML) ഇന്തര്യന സറയർ എർതറസറ  ലനിമനിറഡന്റിം
(IREL)-മഭാണറ  പൂർണമഭായനി സകേഭാണ്ടുകപഭാകുന്നസതനന്റിം ജുലല  31  ആകുകമഭാകഴെക്കുന്റിം ഷട്ടേർ
മുതല്  അഴെനിമുഖന്റിം  വസരയുള്ള  ഭഭാഗസത  തടെസങ്ങള  മഭാറനി  പണനി  പൂർതപീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുസമനന്റിം ജലവനിഭവ വകുപറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.

കുട്ടേനഭാട്ടേനിസല  സവള്ളസപഭാക്കതനിനറ  ശഭാശസത  പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാക്കണസമനന്റിം  സസഭാമനിനഭാഥന
കേമപീഷന  റനികപഭാർട്ടേനിസല  നനിർകദശങ്ങള  നടെപഭാക്കനിയനിട്ടേനിലഭാസയനമുള്ള  സമനിതനിയുസടെ
വനിലയനിരുതലനിനറ  മറുപടെനിയഭായനി  കതഭാട്ടേപള്ളനി  സനില്കവയനിലൂസടെയുന്റിം  തണപീർമുക്കന്റിം
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ബഭാരലനിലൂസടെയുമഭാണറ  കുട്ടേനഭാട്ടേനില്നനിനന്റിം  ജലന്റിം  ഒഴുകേനികപഭാകുന്നസതനന്റിം  അതനില്  കതഭാട്ടേപള്ളനി
സനില്കവയുസടെ തഭാസഴെയുള്ള ഭഭാഗസത മണറ  പൂർണമഭായുന്റിം നപീക്കന്റിംസചയ്യുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള
പവൃതനികേള നടെനവരുന്നതഭായുന്റിം ബഭാക്കനി ഭഭാഗസത മണന്റിം സചളനിയുന്റിം കപഭാളയുന്റിം മഭാറ്റുന്നതനിനറ
SDRF-ല്കൂടെനി കുറചറ  പണനികേള സചയ്തനിട്ടുസണ്ടനന്റിം കകേഭാവനിഡറ  വര്യഭാപന പശഭാതലതനില്
ബഭാക്കനി  പണനികേള  സചയഭാന  സഭാധനിചനിലഭാസയനന്റിം  കൂടെഭാസത  സസഭാമനിനഭാഥന  കേമപീഷസന
ശനിപഭാർശയനിലുളസപട്ടേ  ആലപ്പുഴെ-ചങ്ങഭാനഭാകശരനി  കേനഭാലനിസല തടെസങ്ങള  നപീക്കുന്ന  പണനി
ഇതുവസര ആരന്റിംഭനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം കതഭാട്ടേപള്ളനിക്കുകശഷമുള്ള ഭഭാഗതറ സലന്റിം ഏസറടുക്കലുന്റിം
മറ്റുന്റിം  സചകയണ്ടതനിനഭാല്  മണനിമലയഭാറുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന്ന  ഭഭാഗസത  പണനികേള
സചയ്തനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം കുട്ടേനഭാടെനിസന കുറചറ  ഭഭാഗതറ  കേല്സക്കട്ടുകേള പണനിയുന്നതനിനറ  സടെണ്ടർ
ക്ഷണനിസചങനിലുന്റിം ഏസറടുതനിലഭാസയനന്റിം ചപീഫറ എഞനിനപീയർ കപഭാജകറ II മറുപടെനി നല്കേനി.

തണപീർമുക്കന്റിം  ബണ്ടറ  പണനി  പൂർതപീകേരണന്റിം  സന്റിംബനനിചന്റിം  മണ്ചനിറ  പൂർണമഭായുന്റിം

നപീക്കന്റിംസചയഭാന  സഭാധനിക്കഭാതതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  എസന്തഭാസക്കയഭാസണനന്റിം  പരനികശഭാധനിചറ

പഞഭായത്തുകേളുമഭായനി ചർച സചയ്തറ ധഭാരണയനിസലതണസമനന്റിം കേമനിറനി നനിർകദശനിചകപഭാള

തണപീർമുക്കന്റിം ബണ്ടനിസന മണറ നപീക്കന്റിംസചയ്യുന്ന പവൃതനിയനില് കുറചറ ഭഭാഗസത മണറ നപീക്കന്റിം

സചയ്തനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഭഭാഗന്റിം  കകേഭാടെതനിവനിധനിയനില്  ഉളസപട്ടേതഭായതുസകേഭാണ്ടറ

മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  സഭാധനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  ചപീഫറ  എഞനിനപീയർ  കപഭാജകറ-II  അറനിയനിച.

പസ്തുത വനിഷയന്റിം മസറഭാരു ദനിവസന്റിം ചർച സചയ്യുവഭാന കേമനിറനി മഭാറനിവച.

ഭഭാരതപ്പുഴെയനിസല  മണസലടുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  സവള്ളനിയഭാങല്  ഭഭാഗസത

ഡനിസനില്റനിഗുമഭായനി ബനസപട്ടുള്ള വനിശദപീകേരണന്റിം ആവശര്യസപട്ടേ കേമനിറനിക്കറ മറുപടെനിയഭായനി

മണല്  നപീക്കന്റിംസചയ്യുന്നതനിനറ  എന്റിംപകവർഡറ  കേമനിറനിയുസടെ  അനുമതനി  കേനികട്ടേണ്ടതുസണ്ടനന്റിം

സഭാകങതനികേ  വനിവരങ്ങള  ഗവണ്സമനറ  തലതനില്  ചർച  സചയ്തറ  തപീരുമഭാനനിക്കണസമനന്റിം

എന്റിംപകവർഡറ  കേമനിറനിയുസടെ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുസമന്ന അനുമഭാനതനിലഭാണറ  മണല്  നപീക്കന്റിം

സചയ്യുന്ന പവൃതനികേള നടെപഭാക്കുന്നസതനന്റിം ചപീഫറ എഞനിനപീയർ കപഭാജകറ -II അറനിയനിച.

മണല് എടുക്കുന്നതനിനറ സനിന്റിംഗനിള സടെണ്ടർ മഭാതസമ കേനിട്ടേനിയനിരുനള്ളൂസയനന്റിം ഇതറ മററ

സലങ്ങളനില് കേസഭാട്ടേറ സചയ്തതനിസനക്കഭാളുന്റിം  10.5%  കുറവഭാസണനന്റിം ഡനിസഭാസർ മഭാകനജ റസമനറ

ആകറ  അനുസരനിചന്റിം  കേളകറുമഭായനി  ചർച  നടെതനിയതനിസന  അടെനിസഭാനതനിലുമഭാണറ

എഗ്രനിസമനറ  തയഭാറഭാക്കനിയസയനന്റിം  ചപീഫറ  എഞനിനപീയർ  കപഭാജകറ-II  തുടെർന്നറനിയനിച.

മണസലടുപ്പുമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  സവള്ളനിയഭാങല്  ഭഭാഗസത  സടെണ്ടർ  നടെപടെനികേസള  കുറനിചറ

മസറഭാരവസരതനില് ചർച സചയഭാസമന്നറ കേമനിറനി അറനിയനിച.
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 IV.  2019-20    സഭാമതനികേ  വർഷസത  ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന  സന്റിംബനനിച

          നഭാലഭാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല  ശനിപഭാർശകേളനികന്മേല്  ജലവനിഭവ  വകുപറ  ലഭര്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി

          കസററസമനറ

ശനിപഭാർശ നമർ   1

സഇകരഭാർജന്റിം പരമഭാവധനി പകയഭാജനസപടുത്തുകേസയന്ന ഉകദശകതഭാടുകൂടെനി കസഭാളഭാർ

പഭാനലുകേള സഭാപനിക്കുന്ന പദതനികേളക്കഭായനി പഭാന ഫണ്ടനില് അനുവദനിചനിരുന്ന ഒരു കകേഭാടെനി

രൂപ  കപഭാലുന്റിം  ലഭനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  1.67  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെ  ഭരണഭാനുമതനി  ഉസണ്ടനന്റിം

അസനർട്ടേനിസന  ഒരു  സപഭാകപഭാസലുമഭായനി  വഭാട്ടേർ  അകതഭാറനിറനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനസണ്ടനന്റിം

എന്റിം.  ഡനി.  വര്യക്തമഭാക്കനി.  ശനിപഭാർശ നമര്  1-ല് വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി കസററസമസനറ

സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

ശനിപഭാർശ നമർ   2

നനിലവനില്  ഉലഭാദന ഘടെകേങ്ങള പൂർതപീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുന്റിം  പണനികേള  നടെനവരുന്നതുമഭായ

64  കുടെനിസവള്ള പദതനികേളക്കറ വനിതരണ ശന്റിംഖല സഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാണറ  2  കകേഭാടെനി രൂപ

പഭാന ഫണ്ടനില് വകേയനിരുതനിയനിരുന്നസതനന്റിം   സമനിതനി  ശനിപഭാർശ സചയ്ത  2  കകേഭാടെനി  രൂപ

അധനികേമഭായനി കചഭാദനിചനിരുനസവങനിലുന്റിം പഭാന ഫണ്ടുകപഭാലുന്റിം ലഭനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം എന്റിം. ഡനി., കകേരള

വഭാട്ടേർ  അകതഭാറനിറനി  അറനിയനിച.  വകുപറ  ലഭര്യമഭാക്കനിയ  നടെപടെനി  കസററസമനറ  സമനിതനി

അന്റിംഗപീകേരനിച.

ശനിപഭാർശ നമർ   3

ടെനി  ശപീർഷകേതനില് ബഡ്ജററ  വനിഹനിതന്റിം  ലഭനിസചങനിലുന്റിം  അധനികേമഭായനി  ആവശര്യസപട്ടേ

തുകേ ലഭനിചനിലഭാസയന്നറ വഭാട്ടേർ അകതഭാറനിറനി എന്റിം.ഡനി. അറനിയനിച. വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി

കസററസമനറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

ശനിപഭാർശ നമർ   4

ടെനി ശപീർഷകേതനിസല ബഡ്ജററ വനിഹനിതമഭായ 135.2666 കകേഭാടെനി രൂപയനില് 59 കകേഭാടെനി

രൂപ മഭാതമഭാണറ ലഭനിചസതനന്റിം കശഷനിക്കുന്ന തുകേയുന്റിം അധനികേമഭായനി ആവശര്യസപട്ടേ തുകേയുന്റിം

ലഭനിചനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം ബഡ്ജററ വനിഹനിതന്റിംകപഭാലുന്റിം ലഭനിക്കഭാസതയഭാണറ  KWA പവർതനിക്കുന്നസതനന്റിം

എന്റിം.ഡനി.  സമനിതനിയുസടെ ശദയനില്സപടുതനി.  ഇക്കഭാരര്യന്റിം  പകതര്യകേന്റിം  കരഖസപടുതണസമന്നറ

സമനിതനി നനിർകദശനിച. വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി കസററസമനറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.
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ശനിപഭാർശ നമർ   5

ടെനി  ശപീർഷകേതനില് അരുവനിക്കരയനിസല കുപനിസവള്ള യൂണനിറ്റുമഭായനി ബനസപട്ടേറ  പഭാന
ഫണ്ടനില് വകേയനിരുതനിയ തുകേകയഭാ അധനികേമഭായനി  ആവശര്യസപട്ടേ തുകേകയഭാ ലഭര്യമഭായനിലഭാസയനന്റിം
അതനിനഭാല് കകേഭാണ്ടഭാകർമഭാർക്കറ ബനില്  സകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത സഭാഹചരര്യമഭാസണനന്റിം
കപഭാജക്ടുകേള ലവകുന്റിംകതഭാറുന്റിം അതനിസന സചലവന്റിം കൂടുസമനന്റിം കുപനിസവള്ള പദതനി സന്റിംബനനിച
പണനികേള ഏകേകദശന്റിം എലഭാന്റിം പൂർതനിയഭായനിരനിക്കുനസയനന്റിം അതറ KIIDC-സന ഏല്പനിചറ
നടെത്തുന്നതനിനറ തപീരുമഭാനനിചനിരുനസയനന്റിം ബനില്ലുകേള സപനനിന്റിംഗനില് ഇരനിക്കുന്ന സഭാഹചരര്യമഭാണറ
നനിലവനിലുള്ളസതനന്റിം  അഡപീഷണല്  ചപീഫറ  സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ  അറനിയനിച.  നടെപടെനി
കസററസമനറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

6 മുതല് 64 വസരയുള്ള ശനിപഭാർശകേളക്കറ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ നടെപടെനി കസററസമനറ സമനിതനി
അന്റിംഗപീകേരനിച.

മലങര  കുടെനിസവള്ള  പദതനി  എന്നറ  അറനിയസപട്ടേനിരുന്ന  രഭാമപുരന്റിം  കുടെനിസവള്ള
പദതനിയുസടെ നനിലവനിസല അവസസയ കുറനിചള്ള സമനിതനിയുസടെ കചഭാദര്യതനിനറ മറുപടെനിയഭായനി
പസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഡനി.പനി.ആർ.  തയഭാറഭാക്കനിസയങനിലുന്റിം  കുറചറ  പഞഭായത്തുകേളകൂടെനി
കൂട്ടേനികചർതതനിനഭാല് ഡഭാമനില്നനിന്നറ  30 MLD  ജലന്റിം ലഭനിചഭാല് മഭാതകമ ഡനി.  പനി.  ആർ.
ലഫനലലസറ സചയ്തറ കപഭാജക്ടുമഭായനി മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളൂസയന്നറ  സടെകനിക്കല്
സമമർ അറനിയനിച. 

V ഗുഗനിള മപീററ മുകഖന കയഭാഗതനില് പസങടുത സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ശപീ. പനി. ടെനി. എ. റഹപീന്റിം, എന്റിം.എല്.എ. 4
    വനിഷയങ്ങള  ഓണ്ലലന  വഴെനി  സമനിതനിക്കറ  ലകേമഭാറുകേയുന്റിം  ചർചയനില്  പസങടുക്കുകേയുന്റിം
    സചയ. ബഹ. അന്റിംഗന്റിം ചഭാററ വഴെനി കേമനിറനിസയ അറനിയനിച കേഭാരര്യങ്ങള ചുവസടെ കചർക്കുന.

(1) ചഭാതമന്റിംഗലന്റിം  പഞഭായതനില്  എന.സനി.പനി.സനി.  കുടെനിസവള്ള  പദതനി
പൂർതനിയഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു കകേഭാടെനി രൂപയുസടെ ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാനുസണ്ടനന്റിം പസ്തുത
പദതനിക്കഭായനി  20%  തുകേ  ബജറനില്  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുസണ്ടങനിലുന്റിം  ഇതുമഭായനി  ബനസപട്ടേ
പണനികേള ജലജപീവന പദതനിയനില് ഉളസപടുതഭാന്റിം എനള്ള മറുപടെനിയഭാണറ ലഭനിചസതനന്റിം
എന്നഭാല്  പസ്തുത  പഞഭായതനില്  ജലജപീവന  പദതനി  ഇലഭാസയനന്റിം  ബഹ.  അന്റിംഗന്റിം
സമനിതനിയുസടെ  ശദയനില്സപടുതനി.  92  ലക്ഷന്റിം  രൂപയുസടെ  ലപപറ  ലലനുകേള  അവനിസടെ
ഇട്ടേനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ബജറനില് വകേസകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ള  20%  തുകേയറ ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിസലങനില്
പണനികേള  നടെക്കുകേയനിലഭാസയനന്റിം   അതനിനഭാല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാനുള്ള
തുടെർനടെപടെനികേള അടെനിയന്തരമഭായനി സസപീകേരനിക്കണസമനന്റിം ബഹ. അന്റിംഗന്റിം തുടെർന്നറ അറനിയനിച.
ഈ  പദതനിക്കുകവണ്ടനിയുള്ള  കേനിണർ  കകേടുവന്നതഭാണറ  പദതനി  നവപീകേരനിക്കുവഭാന
കേഭാരണസമന്നറ അന്റിംഗന്റിം ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടേനി.
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(2) സപരുവയല് പഞഭായതനില് 18 km കുടെനിസവള്ള ലപപറ ലലന സഭാപനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം

ആയതറ  കേമപീഷന  സചയ്തനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  ജപഭാന  കുടെനിസവള്ള  പദതനിയുസടെ  കജഭാലനികേള

ഇകപഭാള നനിർതനിവചനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം കജഭാലനി നനിർതനിയ മുഴുവന പഞഭായത്തുകേസളയുന്റിം

ജലജപീവന  പദതനിയനില്  ഉളസപടുതനിയനിട്ടേനിലഭാസയനന്റിം  വഭാട്ടേർ  കേണക്ഷന  ഇനർലനിങറ

സചയസകേഭാണ്ടറ  സപരുവയല്,  സപരുവണ പ ഞഭായത്തുകേളനില്  1800  കുടെനിസവള്ള കേണക്ഷന

സകേഭാടുക്കഭാനുള്ള സന്റിംവനിധഭാനമുണ്ടഭാക്കണസമനന്റിം ജലജപീവന പദതനിയനില് ഈ പഞഭായത്തുകേള

ഉളസപട്ടുതനിയനിട്ടേനിലഭാതതനിനഭാല്  ജപഭാന  കുടെനിസവള്ള  പദതനിയുസടെ  കജഭാലനി  ഏസറടുത

കകേഭാണ്ടഭാകസറസക്കഭാണ്ടറ  ഈ  കജഭാലനികേള  നടെതനിക്കണസമനന്റിം  അവനിസടെയുള്ള  സചറനിയ

വർക്കുകേള  ജനിക്കയുസടെകേപീഴെനില്  സചയ്യുന്നതനിനുന്റിം  ജപഭാന  കുടെനിസവള്ള  പദതനിയുസടെ  ലപപറ

ലലന  ഇടുന്നതനിനുന്റിം  അതനിനുകശഷന്റിം  കറഭാഡറ  പവൃതനികേള  പുനരഭാരന്റിംഭനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കണസമനന്റിം ബഹ. അന്റിംഗന്റിം നനിർകദശനിച.

(3)മഭാവൂർ  തത്തൂർസപഭായനില്  കുടെനിസവള്ള  പദതനി  ഡനിപറ  ഇറനികഗഷന  കപഭാജകറ

നടെപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി സചറുകേനിടെ ജലകസചന വകുപനിനറ ലകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് പസ്തുത

കപഭാജകനിസന ഡനി.പനി.ആ ർ.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കുവഭാന സചറുകേനിടെ

ജലകസചന വകുപനികനഭാടെറ നനിർകദശനിച.

(4)കുന്നമന്റിംഗലന്റിം പഞഭായതനിസല സപരനികങ്ങഭാലന്റിം  -  കുരനിക്കത്തൂർ –സപരുവഴെനിക്കടെവറ

കറഭാഡനിസന  നനിർമഭാണ  പവൃതനികേളക്കഭായനി  5  കകേഭാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണ്ടറ.  ടെനി

കറഭാഡനില്  700  മപീറർ നപീളതനില് ലപപറ ലലന സഭാപനിക്കഭാനുണ്ടറ.  പസ്തുത കറഭാഡനിസന

നനിർമഭാണ  പവൃതനികേള  ഒരു മഭാസതനിനകേന്റിം  ആരന്റിംഭനിക്കുസമന്നതനിനഭാല്  ലപപറ  ലലന

അടെനിയന്തരമഭായനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കണന്റിം.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ ജനിലയനില് ജപഭാന കുടെനിസവള്ള പദതനിയുമഭായനി ബനസപട്ടേ കജഭാലനികേള

പൂർതപീകേരനിക്കഭാനുസണ്ടനന്റിം  ജലജപീവന  മനിഷനനില്  പഞഭായതറ  അടെനിസഭാനതനിലഭാണറ

കേണക്ഷനുകേള  നല്കുന്നസതനന്റിം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ  ജനിലയനില്  ഏകേകദശന്റിം  335000

കേണക്ഷനുകേള ജലജപീവന മനിഷന ഏസറടുതനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ജനിക്കയനിസല പൂർതപീകേരനിക്കഭാനുള്ള

കജഭാലനികേള  അതതറ  കകേഭാണ്ടഭാകർമഭാർ  പൂർതപീകേരനിചറ  ഇനർലനിങറ  സചയ്തറ

സകേഭാടുക്കുനസണ്ടനന്റിം  സടെകനിക്കല്  സമമർ  വഭാട്ടേർ  അകതഭാറനിറനി  അറനിയനിച.  കൂടെഭാസത

നനിയമപരമഭായനി  20%  ബജറനിലുസണ്ടങനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാവന്നതഭാസണനന്റിം

ചഭാതമന്റിംഗലന്റിം  പഞഭായതറ  ജലജപീവന  പദതനിയനില്  ഉളസപട്ടേനിട്ടേനില  എനള്ള  കേഭാരര്യവന്റിം

പരനികശഭാധനിക്കുന്നതഭാസണനന്റിം അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി കൂട്ടേനികചർത്തു.
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VI.  സമനിതനിയുസടെ    2019    ഏപനില്    1    മുതല്    2020    മഭാർചറ    31    വസരയുള്ള കേരടെറ പപീരനികയഭാഡനിക്കല്
      റനികപഭാർട്ടേറ

2019 ഏപനില് 1 മുതല് 2020 മഭാർചറ 31 വസരയുള്ള പപീരനികയഭാഡനിക്കല് റനികപഭാർട്ടേനിസന
കേരടെറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

VII.  സമനിതനിയുസടെ    2019-2020    സഭാമതനികേ  വർഷസത  ധനഭാഭര്യർത്ഥനകേളുസടെ  പരനികശഭാധന
      സന്റിംബനനിച നഭാലഭാമതറ റനികപഭാർട്ടേനികന്മേലുള്ള കേരടെറ ആക്ഷന കടെക്കണ് റനികപഭാർട്ടേറ

2019 –2020 സഭാമതനികേ വർഷസത ആക്ഷന കടെക്കണ് റനികപഭാർട്ടേനിസന കേരടെറ സമനിതനി
പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം അന്റിംഗപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം സചയ.

കയഭാഗന്റിം ലവകുകന്നരന്റിം 3.50-നറ പനിരനിഞ.

18-11-2020-  സല കയഭാഗനടെപടെനിക്കുറനിപറ

ജലവനിഭവന്റിം  സന്റിംബനനിച  സബ്ജകറ  കേമനിറനി  III,  2020  നവന്റിംബര്  മഭാസന്റിം  18-ാം
തപീയതനി ബുധനഭാഴ്ച ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം  2.00  മണനിക്കറ നനിയമസഭഭാ സമുചയതനിസല വപീഡനികയഭാ
കകേഭാണ്ഫറനസറ ഹഭാളനില് കയഭാഗന്റിം കചര്ന. പസ്തുത കയഭാഗതനില് ഗൂഗനിള മപീററ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം
വഴെനി  സമനിതനി  സചയര്മഭാനുന്റിം  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയുമഭായ  ശപീ.  സകേ.  കൃഷ്ണനകുട്ടേനി
അദര്യക്ഷത വഹനിച.

ഗൂഗനിള മപീററ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വഴെനി ഓണ്ലലനഭായനി പസങടുത അന്റിംഗങ്ങള:

1. ശപീ. വനി. ടെനി. ബല്റഭാന്റിം, എന്റിം.എല്.എ.

2. ശപീ കമഭാനസറ കജഭാസഫറ, എന്റിം.എല്.എ.

3. ശപീ. വനി. സകേ. പശഭാന്തറ, എന്റിം.എല്.എ.

4. ശപീ. പനി. ടെനി. എ. റഹനിന്റിം, എന്റിം.എല്.എ.

നനിയമസഭഭാ സസക്രകട്ടേറനിയററ   :

1. ശപീമതനി എസറ. ജയശപീ,  കജഭായനിനറ സസക്രട്ടേറനി

2. ശപീമതനി  രജനനി. വനി. ആര്., സഡപപ്യൂട്ടേനി സസക്രട്ടേറനി

3. ശപീ. ദപീപകേറ എസറ.വനി., അണ്ടര് സസക്രട്ടേറനി.

ഹഭാജരഭായ ഉകദര്യഭാഗസ   :

       ശപീമതനി ഉഷ സകേ.എസറ., അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി, ധനകേഭാരര്യ വകുപറ.

920-2021
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ഗൂഗനിള മപീററ സന്റിംവനിധഭാനന്റിം വഴെനി ഓണ്ലലനഭായനി പസങടുത ഉകദര്യഭാഗസര്   :

1. ശപീ. ടെനി. സകേ. കജഭാസറ, അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി, ജലവനിഭവ വകുപറ.

2. ശപീ. പനി. സജ. നഭാഥറ, സസഷര്യല് സസക്രട്ടേറനി, ജലവനിഭവ വകുപറ.

3. ശപീ. സവങനികടെശപതനി എസറ., മഭാകനജനിന്റിംഗറ ഡയറകര്, കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനി.

4. ശപീ. അലകറ വര്ഗപീസറ, ചപീഫറ എഞനിനപീയര്, ഇറനികഗഷന ആനറ അഡനിനനികസഷന.

5. ശപീ. സനികനഭാഷറ. സനി. എസറ., സൂപണ്ടനിന്റിംഗറ എഞനിനപീയര് , പനിറവന്റിം സര്ക്കനിള.

6. ശപീ. ശര്യഭാന്റിം കഗഭാപഭാല്, ചപീഫറ എഞനിനപീയര്, കുട്ടേനഭാടെറ.

7. ശപീ. ബനിനു ജയകുമഭാര്, ചപീഫറ എഞനിനപീയര്, കപഭാജകറ-2.

8. ശപീ. ഡനി. ബനിജു, ചപീഫറ എഞനിനപീയര്, ഇറനികഗഷന ഡനിലസന ആനറ റനിസര്ചറ കബഭാര്ഡറ.

ജലവനിഭവ  വകുപറ  ലഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള,   കേഭാലതഭാമസപതനികേകേള  എന്നനിവ

സമനിതനി പരനിഗണനിക്കുകേയുന്റിം ആയതനികന്മേല് തഭാസഴെപറയുന്ന തപീരുമഭാനങ്ങസളടുക്കുകേയുന്റിം സചയ.

I. കേഭാലതഭാമസപതനികേയുസടെ പരനിഗണന

(1) 2018-19    സഭാമതനികേ  വര്ഷതനില്  ധനഭാഭര്യര്ത്ഥന  നമര്    XXIX  [(  കൃഷനി

സചറുകേനിടെ ജലകസചനന്റിം  )]  XXXVIII  (  ജലകസചനന്റിം  )    എന്നനിവയറ  കേപീഴെനില് വരുന്ന വനിവനിധ

കേണക്കനിനങ്ങളനിലഭായനി  ജലവനിഭവ  വകുപനിനറ  ലഭനിച  ബഡ്ജററ  വനിഹനിത  വനിനനികയഭാഗന്റിം

സന്റിംബനനിച വഭാര്ഷനികേ പവര്തന റനികപഭാര്ട്ടേറ  ലഭര്യമഭാക്കുന്നതനിനറ  കേഭാലതഭാമസമുണ്ടഭായതറ

സന്റിംബനനിച കസററസമന്റുകേള  .

(ഫയല് നമര് 97/സബറ.സനി.എ 1/2019/നനി.സസ.)

പസ്തുത കേഭാലതഭാമസപതനികേ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

II. റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടെ പരനിഗണന

(2)15-5-2019-  സല സമനിതനി കയഭാഗനനിര്കദശന്റിം   -   സടെണ്ടര് എകസറ കേഭാരണന്റിം നബഭാര്ഡറ

ഫണ്ടറ ലഭാപറ ആകേഭാതനിരനിക്കുവഭാന ധനകേഭാരര്യ വകുപറ പകതര്യകേ നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കണസമന്ന

സമനിതനി ശനിപഭാ ര്ശയനികന്മേല്  ധനകേഭാരര്യ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ  .

(ഫയല് നമര് 4237/ സബറ.സനി.എ 1/2017/നനി.സസ.)
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ജലവനിഭവ  വകുപനില്  എത  കകേഭാടെനി  രൂപയുസടെ  വര്ക്കഭാണറ  സടെണ്ടര്  എകറസുമഭായനി
ബനസപട്ടേറ  വന്നനിട്ടുള്ളതറ  എന്ന  സമനിതനിയുസടെ  കചഭാദര്യതനിനറ  മറുപടെനിയഭായനി  സടെണ്ടര്
എകസുമഭായനി ബനസപട്ടേറ  ഫണ്ടറ ആവശര്യസപട്ടുസകേഭാണ്ടുള്ള ശനിപഭാര്ശകേസളഭാനന്റിം ജലവനിഭവ
വകുപനില്നനിനന്റിം  ധനകേഭാരര്യവകുപനില്  ഇതുവസര  ലഭനിചനിട്ടേനിസലനന്റിം  ഇതരന്റിം  കകേസ്സുകേളനില്
നബഭാര്ഡറ തപീര്പഭാക്കനിയ വഭായഭാ വനിഹനിതന്റിം ആസണങനില് അതതറ വകുപനിസന പഭാന ഫണ്ടനില്
നനിനന്റിം വഹനിക്കണസമന്ന നനിര്കദശമഭാണറ നല്കുന്നസതനന്റിം രകണ്ടഭാമൂകന്നഭാ വര്ഷന്റിം സകേഭാണ്ടറ
പൂര്തനിയഭാകക്കണ്ട കജഭാലനികേളക്കറ പരമഭാവധനി അഞറ വര്ഷന്റിംവസര നബഭാര്ഡറ സമയപരനിധനി
അനുവദനിക്കഭാറുസണ്ടനന്റിം  ആ  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  പൂര്തപീകേരനിക്കുന്ന  പവൃതനികേളക്കറ
നബഭാര്ഡനിസന  വഭായഭാത്തുകേ  ഒരനിക്കലുന്റിം  നഷ്ടസപടുകേയനിസലനന്റിം  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ
അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.  

നബഭാര്ഡറ  അനുവദനിച  50  കകേഭാടെനി  രൂപസകേഭാണ്ടറ  നടെപഭാക്കനിസക്കഭാണ്ടനിരനിക്കുന്ന
കൂട്ടേക്കടെവറ  സറഗുകലറര്  പദതനിയനില്   അവനിടെസത  പഭാകദശനികേ  സഭാഹചരര്യന്റിംസകേഭാണ്ടറ
രൂപകേലനയനില്  ചനില  മഭാറങ്ങള  വന്നതനിനഭാല്  ഒരു  കേനി.മപീറര്  ദൂരന്റിം  തടെമതനില്കൂടെനി
നനിര്മനികക്കണ്ടതഭായനിട്ടുസണ്ടനന്റിം പദതനി  കേമപീഷന സചയ്യുന്നതനിനുമുമറ   സചയതപീര്കക്കണ്ട
പസ്തുത പവൃതനി നബഭാര്ഡറ ഫണ്ടനില് ഉളസപടുതനി  എങ്ങസന പൂര്തപീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുന്റിം
എനമുള്ള  ബഹ.  അന്റിംഗതനിസന   കചഭാദര്യതനിനറ  മറുപടെനിയഭായനി   നബഭാര്ഡനില്  കപഭാജകറ
അന്റിംഗപീകേഭാരതനിനഭായനി  സകേഭാടുക്കുകമഭാള  ആയതറ  നടെപഭാക്കഭാനകവണ്ട  ഭൂമനി  ലഭര്യത,  ഭൂമനി
അനുകയഭാജര്യത എന്നനിവ ഉളസപസടെ പരനികശഭാധനിച കശഷന്റിം വനിശദമഭായ എസനികമറഭാണറ ഓകരഭാ
വകുപ്പുകേളുന്റിം  ലഭര്യമഭാകക്കണ്ടസതനന്റിം  നബഭാര്ഡറ  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  സചയ്തറ  ഒരനിക്കല്
അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം തനകേഴെനിഞഭാല്, രണ്ടറ വര്ഷതനിനുള്ളനില് അതനില് വരുന്ന എലഭാ മഭാറങ്ങളുന്റിം
നബഭാര്ഡറ അന്റിംഗപീകേരനിക്കഭാറുസണ്ടനന്റിം എന്നഭാല് അതനിനുകശഷന്റിം വരുന്ന മഭാറങ്ങള നബഭാര്ഡറ
അന്റിംഗപീകേരനിക്കഭാറനിലസയനന്റിം  പസ്തുത  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ളനില്  നബഭാര്ഡറ  ആദര്യന്റിം
അന്റിംഗപീകേരനിച  തുകേയനില്   മഭാതകമ  കജഭാലനി  പൂര്തപീകേരനിക്കഭാന   സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ  എനന്റിം
തടെമതനിലനിനുകവണ്ടനി  രണ്ടഭാമസതഭാരു  എസനികമററ  സകേഭാടുതറ  ജലവനിഭവ  വകുപനിസന  പഭാന
ഫണ്ടനില്   ഉളസപടുത്തുകേകയഭാ   അസലങനില്  മസറഭാരു  കപഭാജകഭാകയഭാ  സചയണസമനന്റിം
തടെമതനിലനികനതുമഭാതമഭായനി നബഭാര്ഡനില് അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം സകേഭാടുക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാതതനിനഭാല്
അതതറ  വകുപനിസന  പഭാന  ഫണ്ടനില്  ഉളസപടുതനി  സചയഭാകന  സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ  എനന്റിം
എന്നഭാല്  ആദര്യന്റിം  സകേഭാടുത  കപഭാജകനില്  ഫണ്ടറ  ബഭാക്കനിയുസണ്ടങനില്  സലമഭാറന്റിം
വരുതഭാസത  എസനികമറനില്  മഭാറന്റിം  വരുത്തുന്നതനികനഭാ  അധനികേ  കജഭാലനി  സചയ്യുന്നതനികനഭാ
നബഭാര്ഡനിനറ  എതനിര്പറ  ഇസലന്നറനിയനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  അതനിനറ  അനുമതനി  സകേഭാടുക്കഭാന
ധനകേഭാരര്യ വകുപനിനറ കേഴെനിയുസമനന്റിം അങ്ങസന സചയണസമങനില് ആദര്യന്റിം അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം ലഭനിച
കപഭാജകറ  ഫണ്ടനില്  ബഭാക്കനിയുണ്ടഭാകേണസമനന്റിം  അസലങനില്  പുതനിയ  പവൃതനിയഭായനിട്ടേറ
മഭാതകമ  സചയഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള്ളൂ  എനന്റിം ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ  അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി
സമനിതനിസയ അറനിയനിച.
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പസ്തുത പവൃതനി ഏകേകദശന്റിം എഴുപതറ ശതമഭാനന്റിം പൂര്തനിയഭായതഭാസണനന്റിം 2019-സല
സവള്ളസപഭാക്കതനിനുകശഷന്റിം രൂപകേലനയനില് കുറചറ തനിരുതലുകേള വരുതനി അധനികേമഭായനി
ഒരു പഭാലവന്റിം ഏകേകദശന്റിം ഒരു കേനികലഭാമപീറര് ദൂരന്റിം തടെമതനിലുന്റിം നനിര്മനിക്കണസമനള്ള രണ്ടറ
പധഭാന ആവശര്യങ്ങളഭാണുണ്ടഭായനിരുന്നസതനന്റിം നബഭാര്ഡറ അനുവദനിച 50 കകേഭാടെനി രൂപയനില്
ബഭാക്കനിയുള്ള 3.5  കകേഭാടെനി രൂപ പസ്തുത പവൃതനിക്കറ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാസമന്നറ നബഭാര്ഡനിസല
ഉകദര്യഭാഗസര് അറനിയനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ഇറനികഗഷന ആനറ അഡനിനനികസഷന ചപീഫറ എഞനിനപീയര്
അറനിയനിചതനിസന  തുടെര്ന്നറ  അങ്ങസന ഉപകയഭാഗനിക്കുകമഭാള  നബഭാര്ഡനികലയറ  അന്റിംഗപീകേഭാരതനിനറ
അയയ്കക്കണ്ട ആവശര്യമനിലസയനന്റിം സലന്റിം മഭാറഭാസത ധനകേഭാരര്യ വകുപറ കേണ്ടറ അന്റിംഗപീകേഭാരന്റിം
സകേഭാടുക്കഭാവന്നതഭാസണന്നഭാണറ നബഭാര്ഡറ അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി ധനകേഭാരര്യ വകുപറ  അഡപീഷണല്
സസക്രട്ടേറനി കൂട്ടേനികചര്ത്തു. 

തടെമതനില്  നനിര്മനിക്കുന്നതുമഭായനി  ബനസപട്ടേ   പവൃതനിക്കഭായനി  ഏകേകദശന്റിം  23
കകേഭാടെനികയഭാളന്റിം  രൂപ  കവണ്ടനിവരുസമനന്റിം  തടെമതനില്  സകേട്ടേനിക്കഴെനിഞഭാല്  അതനിനുകശഷമുള്ള
അഞറ  മപീറകറഭാളന്റിം  സലന്റിം കറഭാഡഭായനി  മഭാറുസമന്നതനിനഭാല്  ഇകപഭാഴുള്ള പകവശന കറഭാഡറ
വളസര  ഇടുങ്ങനിയതഭാണറ  എന്ന  പശ്നതനിനറ   ഒരു  പരനിഹഭാരമുണ്ടഭാകുസമന്നതനിനഭാല്  ഒരു
ആകസറ കറഭാഡറ അതര്യഭാവശര്യമഭാസണനന്റിം അതനിനുകവണ്ടനിയഭാണറ തടെമതനില് സകേകട്ടേണ്ടസതനന്റിം
ആയതനികലയറ  3.5  കകേഭാടെനി  രൂപ  മതനിയഭാവനിലഭാസയങനില്  അടുത  പഭാന  ഫണ്ടനില്
ഉളസപടുതനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ട  നടെപടെനി  സസപീകേരനികക്കണ്ടതഭാണറ  എനള്ള
സമനിതനി നനിര്കദശതനിനറ മറുപടെനിയഭായനി ടെനി നനിര്മഭാണ പവ  വൃതനിയുസടെ കപഭാജക്ടുന്റിം എസനികമറ്റുന്റിം
തയഭാറഭാക്കനിയകപഭാള  തസന്ന  ലസഡ്സപഭാട്ടേക്ഷനുന്റിം  ഉളസപടുതഭാതതഭാണറ  ഇതനിനറ
കേഭാരണസമനന്റിം   സറഗുകലറകറഭാ,  സറഗുകലറര്  ബനിഡ്കജഭാ,  സചക്കറ  ഡഭാകമഭാ  രൂപകേലന
സചയ്യുകമഭാള  അവനിടെസത  ജലശഭാസ്ത്രപരമഭായ  വനിവരങ്ങളുന്റിം  മണനിസന  ഘടെനയുന്റിം
കനഭാക്കണസമനന്റിം  കപഭാജകനില്  എലഭാ  ഘടെകേങ്ങളുമുണ്ടഭായനിരുസന്നങനില്  നബഭാര്ഡറ  മുഴുവന
ഫണ്ടുന്റിം തരുമഭായനിരുനസവനന്റിം  3.5  കകേഭാടെനി  രൂപയറ  ഒരു കേനി.മപീറര്  നപീളതനില് തടെമതനില്
പൂര്തനിയഭാക്കഭാകനഭാ  പകതര്യകേ  കപഭാജകഭാസയടുക്കഭാകനഭാ  സഭാധനിക്കഭാതതനിനഭാല്  അടുത
വര്ഷസത ബഡ്ജറനില് അധനികേ ഫണ്ടറ ലഭനിചഭാല് ഇറനികഗഷന ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനനിസന പഭാന
ഫണ്ടനില് കചര്ക്കുകേകയഭാ  ആഘഭാതന്റിം  വരുന്ന പകദശസത പഭാകദശനികേ ഗവണ്സമന്റുകേളുസടെകയഭാ
അസലങനില് ധനകേഭാരര്യ കേമപീഷസനകയഭാ ഗ്രഭാനറ  ഒരു തകദശസഭാപനതനിനറ കേപീഴെനില് മഭാതമഭായനി
സചയഭാന  സഭാധനിക്കഭാതതുസകേഭാണ്ടറ  പൂള  സചയ്തറ  സചയഭാന  സഭാധനിക്കുകമഭാ  എന്നറ
പരനികശഭാധനിക്കുകേയഭാണറ  സചകയണ്ടസതനന്റിം  ജലവനിഭവ  വകുപറ  അഡപീഷണല്  ചപീഫറ
സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച. 

അപകേഭാരന്റിം സചയഭാനുള്ള  സഭാധര്യത കുറവഭാസണനന്റിം  സഹകറനിനറ ഇതയഭാണറ സചലവറ
എനള്ള അനുപഭാതന്റിം പറയുനസണ്ടനന്റിം സഭാമതനികേഭദ്രത ഉസണ്ടങനില് മഭാതകമ നബഭാര്ഡനിസന
കലഭാണ്  കേനിട്ടുകേയുള്ളൂ  എന്നതനിനഭാലഭാണറ  50  കകേഭാടെനി  രൂപയനികലക്കറ  സചലവറ
പരനിമനിതസപടുതനിയസതനന്റിം    ബഹ.  അന്റിംഗന്റിം  വര്യക്തമഭാക്കനി.  പലകപഭാഴുന്റിം  സറഗുകലററുകേള
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നനിര്മനിക്കുന്നതറ  പുഴെയുസടെ  ഏറവന്റിം  വപീതനി  കുറഞഭഭാഗതഭായതനിനഭാല്  സറഗുകലററനിസന
തൂണുകേളകൂടെനി വരുകമഭാള പുഴെയുസടെ വപീതനി 40  ശതമഭാനമഭായനി കുറയുസമനന്റിം  സസതകവ വപീതനി
കുറഞ പസസ്തുത ഭഭാഗതറ  പഭാലങ്ങളകൂടെനി വരുകമഭാള  പുഴെയുസടെ വപീതനി വളസര കുറയുസമനന്റിം
ഇതറ സവള്ളസപഭാക്കതനിനറ കേഭാരണമഭാകുസമന്നതനിനഭാല് സചലവറ കൂടെനിയഭാലുന്റിം  പുഴെയുസടെ വപീതനി
കൂടുതലുള്ള  ഭഭാഗതറ  സറഗുകലററുകേള  സഭാപനിക്കഭാന  ശദനിക്കണന്റിം  എനന്റിം   സമനിതനി
വനിലയനിരുതനി.   ഭഭാവനിയനില്  സചയ്യുന്ന  കപഭാജക്ടുകേളസക്കങനിലുന്റിം  എഞനിനപീയറനിനുന്റിം  ചപീഫറ
എഞനിനപീയറനിനുന്റിം പുറസമ എഞനിനപീയറനിന്റിംഗറ റനിസര്ചറ ഇനസനിറപ്യൂട്ടേറ കപഭാലുള്ള സഭാപനങ്ങസള
കൂടെനി ഉളസപടുതണസമനന്റിം ജലവനിഭവ വകുപറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

പസ്തുത  വനിഷയതനില്    എന്തറ  സചയഭാന  സഭാധനിക്കുസമന്ന  സമനിതനി  കചഭാദര്യതനിനറ
മറുപടെനിയഭായനി  നബഭാര്ഡമഭായനി  ബനസപട്ടേറ  ഏകേകദശന്റിം  മൂന്നരകക്കഭാടെനി  രൂപയുസണ്ടനന്റിം
ബഭാക്കനി  പണനികേള  ആരന്റിംഭനിക്കഭാനുള്ള  ക്രമപീകേരണങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുനസണ്ടനന്റിം
രൂപകേലനയനില്  തനിരുതലുകേള  വരുതനി  കജഭാലനി  പുനരഭാരന്റിംഭനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  ഇറനികഗഷന
ആനറ അഡനിനനികസഷന ചപീഫറ എഞനിനപീയര് അറനിയനിച.  കൂടെഭാസത നനിലവനിലുള്ള ഫണ്ടനില്
നനിന്നറ അകത സലകമഭാ കപഭാജകകഭാ മഭാറഭാസത സചയ്യുകേയഭാസണങനില് ധനകേഭാരര്യ വകുപനിസന
അനുമതനി  മതനിയഭാകുസമന്നതനിനഭാല്  ഈ  ഘടെകേന്റിംകൂടെനി  കചര്ക്കഭാന  കൂടുതല്  പണന്റിം
കവണ്ടനിവരുസമങനില് അതനിനഭാണറ നബഭാര്ഡനിസന സമപീപനികക്കണ്ടസതനന്റിം  സവള്ളസപഭാക്കതനിസന
പശഭാതലതനില്  പുനരവകലഭാകേനതനിനുള്ള  സഭാധര്യത  പകതര്യകേമഭായനി  പരര്യകവക്ഷണന്റിം
സചയഭാന കേഴെനിയുകമഭാസയന്നറ  കനഭാക്കണസമനന്റിം  2018-സല  സവള്ളസപഭാക്കതനില്  മഭാതമല,
2019-സല  സവള്ളസപഭാക്കതനിലുന്റിം  പശ്നങ്ങളുണ്ടഭായ  സഭാഹചരര്യതനില്  സറഗുകലററനിസനയുന്റിം
അതനിസന പരനിസരത്തുള്ള ഭൂമനിയുസടെയുന്റിം സുരക്ഷനിതതസതനിനുകൂടെനി  കവണ്ടനിയുള്ള നടെപടെനികേള
സസപീകേരനിചനിസലങനില്  സറഗുകലററനില്  സന്റിംഭരനിക്കുന്ന  സവള്ളതനിസന  അളവന്റിം  കുറയുസമനന്റിം
അങ്ങസനയഭായഭാല്  ഡനിസനില്കറഷന കവഗതനില് കവണ്ടനിവരനികേയുന്റിം അപകേടെമുണ്ടഭാകേഭാനുള്ള
സഭാധര്യതയുസണ്ടനന്റിം  നബഭാര്ഡനിസന  ഉയര്ന്ന  തലങ്ങളനില്  പകതര്യകേ  കകേസഭായനി  എടുതറ
ഇതുകൂടെനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകമഭാസയന്നറ  കനഭാക്കണസമനന്റിം  ജലവനിഭവ  വകുപറ
അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി അഭനിപഭായസപട്ടു.

പസ്തുത  പദതനി  ടഭാകഞ-20-ല്  വരുന്ന  നനിര്മഭാണ  പവൃതനിയഭായതനിനഭാല്  2021
മഭാര്ചനിനറ  മുമഭായനി  സചയ്തനിസലങനില്  നബഭാര്ഡറ  ഫണ്ടറ  നഷ്ടമഭാകുസമന്നറ  ധനകേഭാരര്യ  വകുപറ
അഡപീഷണല് സസക്രട്ടേറനി ഓര്മനിപനിചതനിനറ  മറുപടെനിയഭായനി അപകേഭാരന്റിം സചയ്യുന്ന രപീതനിയനില്
ക്രമപീകേരനിക്കഭാവന്നതഭാസണന്നറ ഇറനികഗഷന ആനഡറ ചപീഫറ എഞനിനപീയര് അറനിയനിച.   

ധനകേഭാരര്യ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.

(3)29-3-2017-  സല സമനിതനികയഭാഗ നനിര്കദശന്റിം    -    ഗ്രഇണ്ടറ വഭാട്ടേര് റപീചഭാര്ജനിന്റിംഗുമഭായനി
ബനസപട്ടേറ  ഐ  .  സനി  .  എ  .  ആര്  .    കമഭാഡല്  സന്റിംബനനിചറ  പഠനന്റിം  നടെതനിയ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
സമര്പനിക്കണസമന്ന  സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  –  ജലവനിഭവ  വകുപറ  ലഭര്യമഭാക്കനിയ  ഇടെക്കഭാല
റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 4237/സബറ.സനി.എ 1/2017/നനി.സസ.)
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മഹഭാരഭാഷ,  ഒഡപീഷ,  കേര്ണഭാടെകേ  കപഭാലുള്ള സന്റിംസഭാനങ്ങളനിസല  ഐ.സനി.എ.ആര്.
(Indian Council of Agricultural Research)  കമഭാഡല് പകേഭാരന്റിം കകേരളതനിലുന്റിം ഗ്രഇണ്ടറ
വഭാട്ടേര്  റപീചഭാര്ജറ  നടെതഭാസമന്നഭാണറ  29-3-2017-ഓസടെ  നനിര്കദശന്റിം  വന്നനിട്ടുള്ളസതനന്റിം
ഐ.  സനി.  എ.  ആര്.  കമഭാഡല്,  കൃഷനിയനില്  നനിലനനിര്ത്തുകേ,  ജലലഭര്യത  വര്ദനിപനിക്കുകേ,
കൃഷനിക്കഭാവശര്യമഭായ  ജലതനിസന   ഗുണകമന്മേ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ  എന്നനിവയഭാണറ  ഇതനിസന
ഉകദശര്യങ്ങസളനന്റിം ഉളനഭാടെന പകദശങ്ങളനിസല ജലതനിസന ഉപ്പുരസന്റിം കുറയ്ക്കുകേ,  മഴെ കൂടുതല്
സപയ്തറ  സവള്ളസക്കട്ടേറ  ഉണ്ടഭാകുന്ന  പകദശങ്ങളനിസല  ജലന്റിം  ഒഴുക്കനിവനിടുകേ  എന്നപീ
പവര്തനങ്ങളുസടെ  അടെനിസഭാനതനിലഭാണറ  ഐ.സനി.എ.ആര്.-ല്  നനിനള്ള  കമഭാഡല്
സചയ്തനിട്ടുള്ളസതനന്റിം കകേരള കമഭാഡലനില് കുടെനിസവള്ളതനിനുള്ള ആവശര്യന്റിം  മഭാതമഭായതനിനഭാല്
ഇതനില്  രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങകളഭാ  മകറഭാ  ഉണ്ടഭാകേനിലസയനന്റിം  കുടെനിസവള്ളവന്റിം  അതനിസന
റപീചഭാര്ജനിന്റിംഗുമഭാണുള്ളസതനന്റിം  4-1-2018-സല  ഗ്രഇണ്ടറ  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനിയുസടെ
ഇരുപസതട്ടേഭാമതറ  മപീറനിന്റിംഗനില് ഇകത കേഭാരര്യന്റിം ഉന്നയനിക്കുകേയുന്റിം സര്ക്കഭാരനില്നനിന്നറ  8-6-2018-ല്
കേതറ  ലഭനിക്കുകേയുന്റിം  17-12-2018-ല്  സസഷര്യല്  കേമനിറനി  രൂപപീകേരനിക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തതഭായനി
KWA എന്റിം. ഡനി. സമനിതനിസയ അറനിയനിച.  ഗ്രഇണ്ടറ വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ  18-2-2019-സല
മുപതഭാമതറ  മപീറനിന്റിംഗനില്  ചര്ച  സചയ്തതനിനുകശഷന്റിം  ഇതനിസന  വനിദഗ്ദ്ധര്   ഗ്രഇണ്ടറ  വഭാട്ടേര്
ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമന്റുതസന്ന മതനി എന്നറ നനിശയനിക്കുകേയുന്റിം ഈ കേമനിറനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകകേണ്ടതനിസലനള്ള
തപീരുമഭാനസമടുക്കുകേയുന്റിം  സചയ്തതഭായുന്റിം  ആയതനിസന  അടെനിസഭാനതനില്  ഗ്രഇണ്ടറ  വഭാട്ടേര്
ഡനിപഭാര്ട്ടേറസമനറ  14  നനിര്കദശങ്ങള  വയ്ക്കുകേയുന്റിം  9  എണന്റിം  തപീര്ക്കുകേയുന്റിം  ബഭാക്കനിയുള്ളതറ
നടെനവരുകേയഭാസണനന്റിം  ഇതുകൂടെഭാസത  36  സലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചറ  കേസണ്ടതനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം
കകേരള വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനി എന്റിം.ഡനി. തുടെര്ന്നറ  അറനിയനിച. ഗ്രഇണ്ടറ വഭാട്ടേര് റപീചഭാര്ജനിന്റിംഗനിസന
കേഭാരര്യതനില്  കകേരളന്റിം  വളസര  പനിന്നനിലഭാസണനന്റിം  ഐ.  സനി.  എ.  ആര്.-സന  മഭാതൃകേകേള
പഠനവനികധയമഭാക്കുകേയുന്റിം  അവരുസടെ  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  നമള  നനിരന്തരന്റിം
ബനസപടുന്നതറ  നന്നഭായനിരനിക്കുസമന്നറ  ജലവനിഭവ വകുപറ  അഡപീഷണല് ചപീഫറ  സസക്രട്ടേറനി
അഭനിപഭായസപട്ടു.   29-3-17-സല  കയഭാഗതനില്  ഗ്രഇണ്ടറ  വഭാട്ടേര്  റപീചഭാര്ജനിന്റിംഗുമഭായനി
ബനസപട്ടേറ  പഠനന്റിം  നടെതനി റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കഭാന നനിര്കദശനിചനിരുസന്നങനിലുന്റിം  ആയതറ
ലഭര്യമഭായനിട്ടേനിസലന്നറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി ചൂണ്ടനിക്കഭാട്ടേനി.  റനികപഭാര്ട്ടേറ അടുത ആഴ്ച
ലഭര്യമഭാക്കഭാസമന്നറ വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനി എന്റിം. ഡനി. ഉറപ്പുനല്കേനി. 

(4)  6-3-2019-  സല സമനിതനികയഭാഗ നനിര്കദശന്റിം  -2018    ആഗസറ മഭാസസത പളയസമയതറ
ഇറനികഗഷന  വകുപനിസന  നനിയനണതനിലുള്ള  ഡഭാമുകേളുസടെ  പവര്തനന്റിം  സന്റിംബനനിചറ
ജലവനിഭവ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 2890/സബറ.സനി.എ 1/2019/നനി.സസ.)
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2018-ലുന്റിം  2019-ലുന്റിം  ഉണ്ടഭായ പളയതനിസന അടെനിസഭാനതനില്  ഈ വര്ഷന്റിം വളസര
മുനകൂട്ടേനി  കമഭാണനിററനിന്റിംഗറ  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ശക്തനിസപടുത്തുകേയുന്റിം  കൃതര്യമഭായനി  കമഭാണനിറര്
സചയ്യുകേയുന്റിം സവള്ളസപഭാക്ക ഭപീഷണനി ഉണ്ടഭാകുന്നതനിനറ മുമ്പുതസന്ന ഡഭാമുകേളനിസല ജലവനിതഭാനന്റിം
നനിയനനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഏര്പഭാടുകേള  സചയ്തതനിനഭാലുമഭാണറ  പമഭാ  ഡഭാമുന്റിം  കേക്കനി  ഡഭാമുന്റിം
തുറന്നനിട്ടുന്റിം  കുട്ടേനഭാട്ടേനില്  വലനിയ  സവള്ളസപഭാക്കമുണ്ടഭാകേഭാസത  നനിയനനിക്കഭാന  സഭാധനിചതറ.
കൂടെഭാസത   കതഭാട്ടേപനിള്ളനി  സനില്കവയനില്  അടെനിഞകൂടെനിയനിരുന്ന  മണല്  മഭാറനി  സപഭാഴെനിമുഖന്റിം
തുറന്നറ  കേടെലനികലയറ  ജലന്റിം  ഒഴുക്കനിവനിടുന്നതനിനുള്ള  സന്റിംവനിധഭാനന്റിം  ഒരുക്കനിയനിരുന  എന്നറ
ജലവനിഭവ വകുപറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി  സമനിതനിസയ അറനിയനിച.  ഡഭാമുകേളുസടെ
വൃഷ്ടനി പകദശങ്ങളനിസല മഴെയുസടെ അളവന്റിം ഓകരഭാ മണനിക്കൂര് ഇടെവനിട്ടുള്ള ജലവനിതഭാനവന്റിം  ചപീഫറ
എഞനിനപീയരുസടെ  കനതൃതസതനില്   കൃതര്യമഭായനി  കമഭാണനിറര്  സചയ്യുനസണ്ടനന്റിം ഇറനികഗഷന
വകുപനിസന  സവബ്ലസറനില്  ദനിനന്റിംപതനിയുള്ള  ജലവനിതഭാനതനിസന  കേണക്കുകേള
പസനിദപീകേരനിക്കുനസണ്ടനന്റിം സകേ.എസറ.ഇ.ബനി.എല്.-ഉന്റിം  ഇപകേഭാരന്റിം  കമഭാണനിറര് സചയ്യുനസണ്ടനന്റിം
ഇനനി അതരസമഭാരു സഭാഹചരര്യമുണ്ടഭായഭാല്കപഭാലുന്റിം കേഭാരര്യങ്ങള നനിയനണവനികധയമഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുന്ന രപീതനിയനില്  ജലവനിഭവ  വകുപറ  നടെപടെനി  സസപീകേരനികേരനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം ജലവനിഭവ
വകുപറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി തുടെര്ന്നറ  അറനിയനിച. 

തനിരുവനന്തപുരസത  അരുവനിക്കര  ഡഭാന്റിം  സചറനിയ  മഴെ  സപയ്തഭാല്കപഭാലുന്റിം  തുറകക്കണ്ട
അവസയഭാണുള്ളസതനന്റിം  അസതഭാഴെനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനിയുണ്ടഭാകേണസമനന്റിം  സമയഭാ
സമയങ്ങളനില് ഡപീസനില്കറഷന ഉളസപസടെയുള്ള കേഭാരര്യങ്ങള സചകയണ്ടതഭായനിട്ടുസണ്ടനമുള്ള
സമനിതനി വനിലയനിരുതലനിനറ മറുപടെനിയഭായനി അരുവനിക്കരയനിസല ഡഭാന്റിം വഭാട്ടേര് അകതഭാറനിറനിയുസടെ
കേപീഴെനില് വരുന്നതഭാസണനന്റിം പസ്തുത ഡഭാമനിസന യഥഭാര്ത്ഥ സന്റിംഭരണകശഷനിയുസടെ നല പങന്റിം
മണല്വന്നറ  അടെനിഞനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഡപീസനില്റനിന്റിംഗുന്റിം  സന്റിംഭരണകശഷനിയുന്റിം  വര്ദനിപനിക്കു
ന്നതനിനുമുള്ള  നടെപടെനികേളഭാണറ  സചകയണ്ടസതനന്റിം  ജലവനിഭവ  വകുപറ  അഡപീഷണല്  ചപീഫറ
സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ  അറനിയനിച.

വഭാമനപുരന്റിം പദതനി വന്നഭാല് പസസ്തുത പശ്നന്റിം പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയനികല എന്നറ
സമനിതനി ആരഭാഞതനിനറ മറുപടെനിയഭായനി  വഭാമനപുരന്റിം പദതനി വരുന്നതുസകേഭാണ്ടറ അരുവനിക്കര
ഡഭാമനിസന  സന്റിംഭരണകശഷനി  വര്ദനിക്കുകേയനിസലനന്റിം  കുടെനിസവള്ള  പദതനിക്കുകവണ്ടനിയഭാണറ
അരുവനിക്കര  ഡഭാമനിസല  ജലന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നസതനന്റിം  ജലവനിഭവ  വകുപറ  അഡപീഷണല്
ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.

വഭാമനപുരന്റിം  ഡഭാമനില്  ജലന്റിം  സന്റിംഭരനിചനനിര്തനിയഭാല്   ആവശര്യതനിനറ  സവള്ളന്റിം
അരുവനിക്കര ഡഭാമനികലക്കറ നല്കേനിക്കൂസടെസയനന്റിം സമപീപ ഡഭാമുകേളനിസല ജലതനിസന അളവറ
കൃതര്യമഭായനി  കമഭാണനിറര്  സചയസകേഭാണ്ടറ  ഭഭാരതപ്പുഴെയനിസല  ജലന്റിം  നനിയനനിചതുകപഭാസല
വഭാമനപുരന്റിം പദതനിയുസണ്ടങനില് ഡഭാമനിസല ജലന്റിം തടെഞനനിര്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നതറ
സന്റിംബനനിചറ പഠനന്റിം നടെതണസമനന്റിം അതനികനഭാസടെഭാപന്റിം അരുവനിക്കര ഡഭാമനിസന സന്റിംഭരണ
കശഷനി വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനി സസപീകേരനിക്കണസമനന്റിം സമനിതനി നനിര്കദശനിച.

ജലവനിഭവ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.
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(5) 15-5-2019-  സല  സമനിതനികയഭാഗ  നനിര്കദശന്റിം    -    ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  ജലകസചന
പദതനിയനില്നനിനന്റിം  തമനിഴ് നഭാടെനിനുപകയഭാഗനിക്കഭാവന്ന  ജലതനിസന  അളവറ  സന്റിംബനനിചന്റിം
കേഭാകവരനി  നദപീജല  തര്ക്ക  ലടബപ്യൂണല്  അനുവദനിച  ജലതനിസന  വനിനനികയഭാഗന്റിം
സന്റിംബനനിചന്റിം ജലവനിഭവ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ അധനികേ വനിവര റനികപഭാര്ട്ടേറ

(ഫയല് നമര് 4237/സബറ.സനി.എ 1/2017/നനി.സസ.)

കേഭാരഭാപ്പുഴെ പദതനി ഭഭാഗനികേമഭായനി പൂര്തനിയഭാക്കുകേയുന്റിം ഇടെതറ,  വലതറ കേര കേനഭാലുകേളനിലൂസടെ
ജലകസചനന്റിം  നടെതനിവരനികേയുന്റിം  സചയ്യുനസണ്ടനന്റിം  2020-ല്  പൂര്തപീകേരനിക്കുവഭാന
ലക്ഷര്യമനിട്ടേനിട്ടുള്ള  പസ്തുത  പദതനി  പൂര്തനിയഭാവന്നമുറയറ  അവഭാര്ഡറ  പകേഭാരമുള്ള    ജലന്റിം
പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുസമനന്റിം ലടബപ്യൂണല് ഉതരവനിസല സസക്ഷന 18
പകേഭാരന്റിം സന്റിംസഭാനങ്ങളക്കറ  അനുവദനിച ജലന്റിം അവഭാര്ഡനിനറ വനിരുദമലഭാത രപീതനിയനില്
അതനിര്തനിക്കുള്ളനില്  ക്രമപീകേരണന്റിം  നടെതഭാസമന്നറ  വര്യക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  ജലവനിഭവ
വകുപറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച. 

ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  ജലകസചന  പദതനിക്കഭായനി  0.84  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലമഭാണറ
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളസതനന്റിം കേഭാകവരനി കബസനിസന  അവഭാര്ഡനിലുന്റിം സുപപീന്റിം കകേഭാടെതനി വനിധനിയനിലുന്റിം
ഇനര്  കബസനിന  ടഭാനസ്ഫര്  പഭാടെനിസലന്നറ  പറഞനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  കൂടെഭാസത  ലടബപ്യൂണല്
ഉതരവനിസല സസക്ഷന  18  പകേഭാരന്റിം  സന്റിംസഭാനങ്ങളക്കറ അനുവദനിച ജലന്റിം  അവഭാര്ഡനിനറ
വനിരുദമലഭാത  രപീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാസമന്നറ  പറഞനിട്ടുസണ്ടനന്റിം  0.84  ടെനി.എന്റിം.സനി.
ജലന്റിം  ഉപകയഭാഗനിചകശഷന്റിം  ബഭാക്കനിയുള്ള  ജലന്റിം  കേക്കയന്റിം  ജലലവദദ്യുത  പദതനിയനില്
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയുന്റിം അതനിനുകശഷന്റിം സപരുവണഭാമൂഴെനി അണസക്കട്ടേനില് എതനിചറ കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ
ജനിലയനികലയറ   വനിതരണന്റിം  നടെത്തുകേയുമഭാണറ  ഇകപഭാള  സചയ്യുന്നസതനന്റിം   The  Cauvery
Water  Management  Authority  (CWMA)-യുസടെ   കയഭാഗതനില് തമനിഴ് നഭാടെറ  ഇതുവസര
എതനിര്പ്പുകേസളഭാനന്റിം  പകേടെനിപനിക്കഭാത  സഭാഹചരര്യതനില്  നനിലവനിസല  രപീതനി
തുടെര്നകപഭാകേഭാസമന്നതഭാണറ സുപപീന്റിം കകേഭാടെതനിയനിസല നനിയമ വനിദഗ്ദ്ധരുസടെ അഭനിപഭായന്റിം എനന്റിം
ചപീഫറ എഞനിനപീയര് ഇറനികഗഷന ആനഡറ അഡനിനനികസഷന  സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

ബഭാണഭാസുരസഭാഗര്  ജലകസചന  പദതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയുന്നതറ  0.80
ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലമഭാസണനന്റിം ഇകപഭാള  5  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലമഭാണറ ഉപകയഭാഗനിചസകേഭാണ്ടനിരനിക്കു
ന്നസതനന്റിം കുറര്യഭാടെനി ജലകസചന പദതനിയനിസല 5 ടെനി.എന്റിം.സനി. ജലന്റിം ബഹമഭാനസപട്ടേ സുപപീന്റിം
കകേഭാടെതനി വനിധനി പകേഭാരന്റിം ഇനനി ലഭനിക്കഭാത സഭാഹചരര്യതനില് പസ്തുത പദതനിസയ എങ്ങസന
സന്റിംരക്ഷനിക്കഭാന  കേഴെനിയുസമനന്റിം  കേഭാകവരനി  ജലതര്ക്ക  പരനിഹഭാര  ലടബപ്യൂണലനില്  വഭാദനിചറ
സന്റിംസഭാനതനിനറ   ലഭനിച   21  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം  ഉപകയഭാഗസപടുതഭാനുള്ള  പദതനി
ആവശര്യമഭാസണനന്റിം സനല്കൃഷനിക്കഭാവശര്യമഭായ പദതനികേള  മഭാതന്റിം കകേന്ദ്രപീകേരനിക്കഭാസത   21
ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം  പൂര്ണമഭായുന്റിം  ഉപകയഭാഗസപടുതഭാനുള്ള   സഭാധര്യതസയക്കുറനിചറ  പഠനന്റിം
നടെതണസമനന്റിം  സമനിതനി നനിര്കദശനിച.
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കേബനനി  കബസനിനനിസല  21  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലതനില്  കേഭാരഭാപ്പുഴെ  പദതനിയനില്  2.8

ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലവന്റിം കേടെമഭാന കതഭാടെറ  പദതനിയനില്  1.23  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലവന്റിം കതഭാണ്ടയഭാര്

പദതനിക്കറ 1.73 ടെനി.എന്റിം.സനി. ജലവന്റിം നൂല്പ്പുഴെയനില് 1.25 ടെനി.എന്റിം.സനി. ജലവന്റിം കേലമതനിയനില്

2.48 ടെനി. എന്റിം.സനി. ജലവന്റിം ചൂണ്ടഭാലനിപ്പുഴെയനില് 1.31 ടെനി.എന്റിം.സനി. ജലവന്റിം തനിരുസനലനിയനില് 1.81

ടെനി.  എന്റിം.സനി.  ജലവന്റിം പനി.എസറ.ബനി.  യനില്  0.81  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലവന്റിം ഉളസപസടെയഭാണറ  21

ടെനി.എന്റിം.  സനി.  ജലമുള്ളസതന്നറ ഇറനികഗഷന അഡപീഷണല് ചപീഫറ എഞനിനപീയര് സമനിതനിസയ

അറനിയനിച. കുറര്യഭാടെനി ജലകസചന പദതനിയനികലക്കറ കപഭാകുന്ന ജലതനില് കുറവറ വരഭാതനിരനിക്കഭാന

എന്തഭാണറ സചകയണ്ടസതനന്റിം ഇകപഭാള  5  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനസണ്ടങനിലുന്റിം

കകേഭാടെതനി  വനിധനിപകേഭാരന്റിം  0.80  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം  മഭാതകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന

കേഴെനിയുകേയുള്ളുസവന്നതനിനഭാല്   ആ ക്ഷഭാമന്റിം  എങ്ങസന നനികേതഭാന  കേഴെനിയുസമനന്റിം  കുറര്യഭാടെനി

ജലകസചന  പദതനി  ഇസലങനില്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ  ജനിലയനിസല  കുടെനിസവള്ള  ലഭര്യത

തകേരഭാറനിലഭാവസമനന്റിം   കവസറ ഏസതങനിലുന്റിം കസഭാതസനില്നനിന്നറ  കുറര്യഭാടെനി പദതനിയനികലയറ

ജലന്റിം സകേഭാണ്ടുവരഭാന കേഴെനിയുകമഭാസയന്നറ  പരനികശഭാധനിക്കണസമനന്റിം  സമനിതനി നനിര്കദശനിച. 

കേഭാകവരനി നദപീ ജലതര്ക്ക പരനിഹഭാര ലടബപ്യൂണലനിസന വനിധനിയനില് അനുവദനിച ജലന്റിം

പൂര്ണമഭായുന്റിം ഉപകയഭാഗസപടുതണസമങനില് സചറുതുന്റിം ഇടെതരവമഭായ ധഭാരഭാളന്റിം പദതനികേള

നടെപനിലഭാകക്കണ്ടതുസണ്ടനന്റിം ഇതനിസന സര്കവ്വ, ഡപീസറയനില്ഡറ കപഭാജകറ റനികപഭാര്ട്ടേറ തുടെങ്ങനിയ

കേഭാരര്യങ്ങളക്കഭായനി ബഡ്ജറനില് അധനികേ തുകേ അനുവദനിക്കണസമനന്റിം ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കഭാന

സടെണ്ടര്  നടെപടെനികേള സസപീകേരനിചവരുന എന്നഭാണറ  പറഞനിരുന്നസതങനിലുന്റിം  ഡനി.പനി.ആര്.

തയഭാറഭാക്കഭാനുള്ള  വനിഹനിതമനിലഭാതതനിനഭാല്  സസഷര്യല്  ഫണ്ടറ  അനുവദനിക്കുകേ,  KERI

(Kerala  Engineering  Research  Institute)  ഐ.ഐ.ടെനി.യുമഭാകയഭാ  കകേഭാഴെനികക്കഭാടെറ

എന.ഐ.ടെനി.-യുമഭാകയഭാ സഹകേരനിചസകേഭാണ്ടറ ഇതനിനുള്ള കേണ്സളട്ടേനസനികയഭാ,  കപഭാജകകഭാ

തയഭാറഭാക്കുകേ എന്നപീ രണ്ടറ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണുള്ളസതനന്റിം ജലന്റിം  നമുക്കറ  നഷ്ടമഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന

കപഭാജകറ തയഭാറഭാക്കല് കവഗതനില് നടെകതണ്ടതറ അനനിവഭാരര്യമഭാസണനന്റിം ജലവനിഭവ വകുപറ

അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി സമനിതനിസയ അറനിയനിച.

ഭവഭാനനി  കബസനിനനില്  അനുവദനിച  6  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം  ഉപകയഭാഗസപടുതഭാനുള്ള

നടെപടെനിക്രമങ്ങള  എന്തഭായനി  എനള്ള  സമനിതനിയുസടെ  കചഭാദര്യതനിനറ  മറുപടെനിയഭായനി

ഭവഭാനനിപ്പുഴെയനിസല അട്ടേപഭാടെനി ഇറനികഗഷന കപഭാജകറ  CWC (Central Water Commission)-ക്കറ

സമര്പനിച എനന്റിം CWC യുസടെ  നനിര്കദശപകേഭാരന്റിം CWMA (കേഭാകവരനി വഭാട്ടേര് മഭാകനജ് സമനറ

അകതഭാറനിറനി)-യനില്നനിന്നറ  സവററ  സചയണസമനള്ള   കേമനറസറ  വഭാങ്ങസമനന്റിം   നനിലവനിസല
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സഭാഹചരര്യതനില്  CWMA-യറ  ഡനി.പനി.ആര്.  അന്റിംഗപീകേരനിക്കഭാനുള്ള  അവകേഭാശമനിസലന്നഭാണറ

കേസണ്ടതസലനന്റിം  ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  ഇറനികഗഷന  ആനഡറ  പഭാനനിന്റിംഗറ   സമനിതനിസയ

അറനിയനിച.  ഇങ്ങസനസയഭാരു കേസണ്ടതല് ആരഭാണറ നടെതനിയസതനന്റിം കേഭാകവരനി ജലതര്ക്ക

പരനിഹഭാര  ലടബപ്യൂണലനില്  6  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം  അനുവദനിസചങനില്  പനിസന്ന  ആരുസടെ

അനുമതനിയഭാണറ  ആവശര്യമഭായനി  വരുന്നസതനന്റിം  CWMA-യുസടെ അനുവഭാദന്റിം  കവണസമന്നറ

Central Water Commission പറഞനിട്ടുകണ്ടഭാസയനന്റിം സമനിതനി ആരഭാഞ. 

അട്ടേപഭാടെനിയുസടെ  കപഭാജകറ  റനികപഭാര്ട്ടേനില്  CWMA-യുസടെ  കേമനറസറ  കവണസമന്നഭാണറ
പറഞനിട്ടുള്ളസതനന്റിം  CWMA-യറ  ഡനി.പനി.ആര്.  സവററ  സചയഭാനുള്ള  അധനികേഭാരമുകണ്ടഭാ
എനള്ള കേഭാരര്യസതപറനി   അറനിയനിലഭാസയനന്റിം   ഇറനികഗഷന  ആനഡറ  അഡനിനനികസഷന
ചപീഫറ  എഞനിനപീയര്  സമനിതനിസയ അറനിയനിച.  ഒരു സന്റിംസഭാനതനിനറ അനുവദനിചകേഴെനിഞ
ജലതനില് പനിന്നപീടെറ CWMA- യുസടെ അനുവഭാദന്റിം കവസണ്ടനള്ള നനിലപഭാടെഭാണറ എടുതനിട്ടുള്ളസതനന്റിം
സന്റിംസഭാനതനിനറ  അനുവദനിച ജലന്റിം ഡഭാകമഭാ,  ലഡകവര്ഷകനഭാ നടെതനി എടുക്കഭാനുള്ള പൂര്ണ
സസഭാതനര്യമുസണ്ടനന്റിം   അകലഭാട്ടേറ  സചയ്ത ജലതനില്  ഭവഭാനനി  കബസനിനനില്നനിന്നറ  6  ടെനി.എന്റിം.സനി.
ലഭനിക്കുന്നതനില് 2.87 ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം മഭാതകമ അട്ടേപഭാടെനി കപഭാജകറ വന്നഭാല്കപഭാലുന്റിം ഉള്ളൂ
എനന്റിം  കശഷനിക്കുന്ന  3.13  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലന്റിം  പൂര്ണമഭായുന്റിം  ഉപകയഭാഗനിക്കസപടുതഭാനഭായനി
സചറനിയ സചറനിയ സചക്കറ ഡഭാമുകേകളഭാ  മകറഭാ ഉണ്ടഭാക്കണസമനന്റിം ജലവനിഭവ വകുപറ ചപീഫറ
സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.

നഭാലതറ  സകേഭാലകതഭാളമഭായനി  കകേരളന്റിം  പുതനിയ കപഭാജക്ടുകേസളഭാനന്റിം എടുതനിട്ടേനിസലന്നറ
വനിലയനിരുതനിയ സമനിതനി ഈ കപഭാജകറ എങനിലുന്റിം തുടെങ്ങഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്ന കേഭാരര്യന്റിം
പരനികശഭാധനിക്കണസമന്നറ   നനിര്കദശനിച.

സന്റിംസഭാനതനിനറ  അനുവദനിച  30  ടെനി.എന്റിം.സനി.  ജലതനിസന ഉപകയഭാഗതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള
ഉചനിതമഭായ  കപഭാജക്ടുകേളക്കറ  കവഗതനില്  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  ജലന്റിം  പൂര്ണമഭായുന്റിം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുള്ള സപീന്റിം ഉണ്ടഭാകേണസമനന്റിം അതനിനുള്ള വര്യക്തമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  സഹനിതന്റിം
മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേണസമനന്റിം പട്ടേനികശരനി ഡഭാമനിസന നനിര്മഭാണ പവര്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തു
ന്നതനിനഭായനി സലസന്ദര്ശനന്റിം നടെതനിയനിരുനസവനന്റിം ഈ ജലന്റിം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിചഭാല്
സുഗനവര്യജ്ഞനങ്ങള,  പചക്കറനി  എന്നനിവയുസടെ  കൃഷനി  വളസര  പകയഭാജനകേരമഭാകുസമന്നറ
ജലവനിഭവ വകുപറ അഡപീഷണല് ചപീഫറ സസക്രട്ടേറനി അറനിയനിച.

മുനകൂട്ടേനി  കപഭാജകറ  തയഭാറഭാക്കലനിനഭായനി  ബഡ്ജറനില്  അധനികേതുകേ  അനുവദനിക്കുന്നതനിനറ
സമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ സചയ.

ജലവനിഭവ വകുപറ ലഭര്യമഭാക്കനിയ അധനികേ വനിവര റനികപഭാര്ട്ടേറ സമനിതനി അന്റിംഗപീകേരനിച.
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കുന്ദമന്റിംഗലന്റിം നനികയഭാജകേമണലതനിസല ചഭാതമന്റിംഗലന്റിം ഗ്രഭാമപഞഭായതനില് ഒരു എന.സനി.പനി.സനി.
കുടെനിസവള്ള പദതനി ആരന്റിംഭനിചനിട്ടുസണ്ടനന്റിം അതനിസന കേനിണര് ഉപകയഭാഗശൂനര്യമഭായനിരനിക്കുകേയഭാസണനന്റിം
കേഴെനിഞ ബഡ്ജറനില് 20 ശതമഭാനന്റിം സപഭാവനിഷകനഭാടുകൂടെനി  തഭാത്തൂര് സപഭായനില് പദതനിയനില്
നനിന്നറ  ഒരു  സന്റിംവനിധഭാനതനിനഭായനി  എസനികമററ  സകേഭാടുതനിരുനസവനന്റിം  അതനിനറ  ഇതുവസര
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടേനില എനന്റിം സമനിതനി അന്റിംഗന്റിം ശപീ. പനി. ടെനി. എ റഹപീന്റിം, എന്റിം. എല്.എ
സമനിതനി  സചയര്മഭാസന  ശദയനില്സപടുതനിയകപഭാള  വഭാട്ടേര്  അകതഭാറനിറനി  എന്റിം.ഡനി.,
എന്റിം.എല്.എ-യുമഭായനി  കനരനിട്ടേറ  ബനസപട്ടേറ  ഇക്കഭാരര്യതനില്  ആവശര്യമഭായ  നടെപടെനി
സസപീകേരനിക്കഭാനുള്ള ഏര്പഭാടെറ സചയ്യുന്നതഭാസണന്നറ സമനിതനി സചയര്മഭാന അറനിയനിച. 

(കയഭാഗന്റിം ഉചയ്ക്കുകശഷന്റിം 3.15 നറ അവസഭാനനിച.)


