
കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വവാട്ടര് അകതവാറനിറനിയുലട കസവനങ്ങള് ജനസസൗഹവാര്ദ്ദമവാക്കുന്നതനിനക പദ്ധതനി

8162 ശശ. എഎ. പനി. വനിനലസനക
,,   പനി.സനി. വനിഷഷ്ണുുനവാഥക
,,   ലൂഡനി ലൂയനിസക
,,  ഷവാഫനി പറമനില് 

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

 )എ( വവാട്ടര്  അകതവാറനിറനിയുലട  കസവനങ്ങള്  കൂടുതല്  ജനസസൗഹവാര്ദ്ദമവാക്കുന്നതനിനക
പദ്ധതനി നടപവാകനിയനിട്ടുകണവാ; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ബനി ) എലന്തെലവാഎ ഉകദ്ദശദ്യലെകദ്യങ്ങളവാണക ഇതക വഴെനി ലലകേവരനിച്ചതക; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(സനി ) വവാട്ടര്  അകതവാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനകമത  ഇതുമൂലെഎ  എഎ്രതകത്തവാളഎ
വര്ദ്ധനിച്ചനിട്ടുണക; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ഡനി ) ഇതനിനവായനി ഭരണതലെത്തനില് സസശകേരനിച്ച നടപടനികേള് വനിശദമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വവാട്ടര് അകതവാറനിറനിയുലട പ്രവര്ത്തനകമത
8163 ശശ. അനവര് സവാദത്തക

,, പവാകലെവാടക രവനി
,, ലകേ. ശനിവദവാസന നവായര്
,, എഎ.പനി. വനിനലസനക 

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സഎസവാനത്തക  വവാട്ടര്  അകതവാറനിറനി  പുതനിയ  കമവാകട്ടവാറുകേളഎ  പമ്പുകേളഎ
സവാപനിക്കുന്നതനിനക പദ്ധതനി നടപവാകനിയനിട്ടുകണവാ  ; വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(ബനി) എലന്തെലവാഎ  ഉകദ്ദശദ്യലെകദ്യങ്ങളവാണക  ഇതുവഴെനി  ലലകേവരനിച്ചതക;  വനിശദവാഎശങ്ങള്  
നല്കുകമവാ ;
 

(സനി) വവാട്ടര്  അകതവാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനകമത  ഇതുമൂലെഎ  എത്രകത്തവാളഎ
വര്ദ്ധനിച്ചനിട്ടുണക ; വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(ഡനി) ഇതനിനവായനി ഭരണതലെത്തനില് സസശകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള് വനിശദമവാക്കുകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വവാട്ടര് അകതവാറനിറനിയുലട മുടങ്ങനികനിടന്ന പദ്ധതനികേള് 
8164 ശശ. ലകേ. അച്ചുതന

,, റനി.എന. പ്രതവാപന
,, കതറമനില് രവാമകൃഷ്ണന
,, വനി.ഡനി. സതശശന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സഎസവാനത്തക  വവാട്ടര്  അകതവാറനിറനി  മുടങ്ങനികനിടന്ന  പദ്ധതനികേള്
പൂര്ത്തശകേരനിക്കുന്നതനിനക പദ്ധതനി നടപവാകനിയനിട്ടുകണവാ  ; വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(ബനി) എലന്തെലവാഎ  ഉകദ്ദശദ്യലെകദ്യങ്ങളവാണക  ഇതുവഴെനി  ലലകേവരനിച്ചതക  ;  വനിശദവാഎശങ്ങള്
നല്കുകമവാ ;

(സനി) വവാട്ടര്  അകതവാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനകമത   ഇതുമൂലെഎ  എത്രകത്തവാളഎ
വര്ദ്ധനിച്ചനിട്ടുണക  ;  വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(ഡനി) ഇതനിനവായനി ഭരണതലെത്തനില് സസശകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള് വനിശദമവാക്കുകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മുലലപരനിയവാര്  ,   പറമനിക്കുളഎ  ,   തൂണകടവക  ,   ലപരുവവാരനിപള്ളഎ എന്നശ ഡവാമുകേളലട
ഉടമസവാവകേവാശഎ സഎബനനിച്ച  തര്കഎ

8165 ശശ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന
ശശമതനി ഇ. എസക. ബനിജനികമവാള്
ശശ. വനി. ശശനി
 ''   ചനിറയഎ കഗവാപകുമവാര്

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) മുലലപരനിയവാര്, പറമനിക്കുളഎ, തൂണകടവക, ലപരുവവാരനിപള്ളഎ എന്നശ ഡവാമുകേളലട
ഉടമസവാവകേവാശഎ  സഎബനനിച്ചക  എലന്തെങനിലഎ  തര്കങ്ങള്  നനിലെവനിലകണവാ;
ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  ഡവാമുകേളലട  ഉടമസവാവകേവാശഎ  നനികനിപ്തമവായനിട്ടുള്ളതക
ആര്കവാലണന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ഡവാമുകേളലട  അറകുറപണനികേളഎ  പരനിപവാലെനവഎ  ആരനിലെവാണക
നനികനിപ്തമവായനിട്ടുള്ളതക;  ഇതനിനവായുള്ള ലചലെവകേള്കക എലന്തെങനിലഎ അനുപവാതഎ
നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുകണവാ; എങനില് വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) ഇതു  സഎബനമവായനി  അയല്  സഎസവാനത്തനിനക  ഏലതങനിലഎ  തരത്തനിലള്ള
ബവാധദ്യതകേള് ലകേവാടുത്തു തശര്കവാനുകണവാ; ഉലണങനില് വനിശദമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മുലലപരനിയവാര് ഡവാഎ   -   കമല്കനവാട്ട സമനിതനി

8166 ശശ. സനി. ദനിവവാകേരന
  ,,  വനി.എസക. സുനനില് കുമവാര്
ശശമതനി ഇ. എസക. ബനിജനികമവാള്
ശശ. പനി. തനികലെവാത്തമന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) മുലലപരനിയവാര്  ഡവാഎ  സഎബനനിച്ചക  ഒരു  കമല്കനവാട്ട  സമനിതനി  രൂപശകേരനിച്ചക
വനിജവാപനമുണവായനിട്ടുകണവാ;  ഉലണങനില്  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയനിലലെ  അഎഗങ്ങള്
ആലരലവാമവാലണന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബനി) പ്രസഷ്ണുുത  കമല്കനവാട്ട  സമനിതനിയുലട  ചുമതലെകേള്  എലന്തെലവാമവാലണന്നക
വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  സമനിതനിയുലട  ലചലെവകേള്  വഹനിക്കുന്നതനിനുഎ  ഡവാമനിലന
അറകുറപണനികേള്  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  ചുമതലെ  ആരനിലെവാണക
നനികനിപ്തമവായനിട്ടുള്ളലതന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഡവാമുകേളലട നനിരശകണത്തനിനവായനി സനി  .  സനി  .  റനി  .  വനി  .   സഎവനിധവാനഎ

8167 ശശ. ലകേ.ലകേ. നവാരവായണന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) ജലെകസചന  വകുപനിലന  കേശഴെനിലള്ള  ഡവാമുകേളലട  നനിരശകണത്തനിനവായനി
സനി.സനി.റനി.വനി.   സഎവനിധവാനഎ   സവാപനിക്കുന്ന  കേവാരദ്യഎ
പരനിഗണനയനിലകണവാലയന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ;  

(ബനി) ഉലണങനില്  വനിശദവാഎശഎ വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഡവാഎ പരനികശവാധനകവായനി സഎസവാനലത്തത്തനിയ തമനിഴെക നവാടക സഎഘഎ

8168 ശശ. പനി. തനികലെവാത്തമന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) ഡവാമുകേളലട  സുരകവാപ്രശ്നങ്ങള്  പഠനിക്കുന്നതനിലന  കപരനില്  സഎസവാന
സര്കവാരനിലന  അനുമതനികയവാ  അറനികവവാ  ഇലവാലത  തമനിഴ് നവാടക  സഎഘഎ
കകേരളത്തനിലലെത്തനി  സുഖവവാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  തവാമസനിച്ചനിട്ടുകണവാ  എന്നക
അറനിയനിക്കുകമവാ;

(ബനി) തമനിഴ് നവാട്സഎഘഎ  കചര്ത്തലെയനില്  എത്തനിയതുഎ  റനികസവാര്ട്ടനില്  തങ്ങനിയതുഎ
സഎബനനിച്ച വവാര്ത്തകേള് ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണവാ;  ഇതനിനുകവണ ഒത്തവാശകേള്
ലചയ്ത  ഉകദദ്യവാഗസര്  ആലരലവാമവായനിരുന്നു  എന്നക  അറനിയനിക്കുകമവാ;
ഇവര്ലകതനിലര എലന്തെങനിലഎ അകനസഷണഎ നടത്തനിയനിട്ടുകണവാ;  എന്തെക നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകേയുണവായനി എന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ;

(സനി) തമനിഴ് നവാട്സഎഘഎ കചര്ത്തലെയനില് എത്തനി തവാമസനിച്ചതനിലന ഉകദ്ദശദ്യലെകദ്യങ്ങള്
സഎബനനിച്ച അകനസഷണഎ നടത്തുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

'  മഴെ സമൃദ്ധനി   '   പദ്ധതനി

8169 ശശ. പനി. സനി. വനിഷനവാഥക
  ,,  വനി.റനി. ബല്റവാഎ
  ,,  അനവര് സവാദത്തക
  ,,  ആര്. ലസല്വരവാജക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) സഎസവാനത്തക    'മഴെ  സമൃദ്ധനി  '   പദ്ധതനികക  രൂപഎ  നല്കേനിയനിട്ടുകണവാ;
വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ബനി) എലന്തെലവാഎ  ഉകദ്ദശദ്യലെകദ്യങ്ങളവാണക  ഇതുവഴെനി  കകേവരനികവാനുകദ്ദശനിക്കുന്നതക;
വനിശദവാഎശങ്ങള് അറനിയനിക്കുകമവാ;

(സനി) മഴെലവള്ളഎ  കേനിണറുകേളനികലെകക  റശചവാര്ജക  ലചയ്തക  ജലെസമൃദ്ധനിയുഎ  ജലെശുദ്ധനിയുഎ
ഉറപ്പുവരുത്തവാന  എലന്തെലവാഎ  കേവാരദ്യങ്ങളവാണക  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയനില്
ഉള്ലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതക; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ഡനി) പദ്ധതനി നടത്തനിപനിനവായനി എലന്തെലവാഎ നടപടനികേള് സസശകേരനിച്ചനിട്ടുണക; വനിശദവാഎശഎ
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ജലെനനിധനി രണവാഎ ഘട്ടഎ

8170 ശശ.  പനി. സനി. വനിഷനവാഥക
,,    വര്കലെ കേഹവാര്
,,    പവാകലെവാടക രവനി
,,    അനവര് സവാദത്തക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

 )എ( 'ജലെനനിധനി'  രണവാഎ  ഘട്ടഎ,  പഞവായത്തുകേളനില്  നടപനിലെവാകവാന  പദ്ധതനി
നടപവാകനിയനിട്ടുകണവാ; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

 )ബനി( എലന്തെലവാഎ  ഉകദ്ദശദ്യലെകദ്യങ്ങളവാണക  ഇതുവഴെനി  ലലകേവരനിച്ചതക;  വനിശദവാഎശങ്ങള്
നല്കുകമവാ;

(സനി ) വവാട്ടര്  അകതവാറനിറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനകമത  ഇതുമൂലെഎ  എഎ്രതകത്തവാളഎ
വര്ദ്ധനിച്ചനിട്ടുണക; വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ഡനി) ?ഇതനിനവായനി ഭരണതലെത്തനില്  സസശകേരനിച്ചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള്  വനിശദമവാക്കുകമവാ



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

സസകേവാരദ്യ റനികസവാര്ട്ടുകേള്കക കേവായല്  -  കേടല് തശരങ്ങള് പതനിച്ചുലകേവാടുകല്

8171 ശശ. കകേവാടനികയരനി ബവാലെകൃഷ്ണന
  ,,  ലകേ. സുകരഷക കുറുപക
  ,,  രവാജു എബ്രഹവാഎ
  ,,  എ.എഎ. ആരനിഫക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) ഈ  സര്കവാര്  സസകേവാരദ്യ  റനികസവാര്ട്ടുകേള്കക  എവനിലടലയങനിലഎ  കേവായല്-കേടല്
തശരങ്ങള് പതനിച്ചുലകേവാടുകവാന തശരുമവാനനിച്ചനിട്ടുകണവാ;

(ബനി) ഇതക  തശരനനിയനണ  നനിയമത്തനിനനുസരണമവാകണവാലയന്നക
പരനികശവാധനിച്ചനിട്ടുകണവാ;

(സനി) ഇതുമവായനി ബനലപട്ടക സസകേവാരദ്യ റനികസവാര്ട്ടുകേളമവായനി കേരവാര് ഉണവാകനിയനിട്ടുകണവാ;
ലവളനിലപടുത്തുകമവാ;

(ഡനി) കകേമവാറഎ  ലചയ്യുന്ന  സലെത്തനിലന  വനിലെ  സഎബനനിച്ച  വകുപ്പുതലെ  റനികപവാര്ട്ടക
ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണവാ;  വനിശദവാഎശഎ ലെഭദ്യമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേനവാലകേളലടയുഎ കേവായലകേളലടയുഎ ശുചശകേരണത്തനിനക നടപടനികേള്

8172 ശശ. പനി. തനികലെവാത്തമന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കകേരളത്തനിലലെ  കേനവാലകേലളലവാഎ  മവാലെനിനദ്യങ്ങള്  ലകേവാണക  നനിറഞക
കവവനിധദ്യമവാര്ന്ന  പകേര്ച്ച  വദ്യവാധനികേളലട  ഉറവനിടങ്ങളവായനി  മവാറനികഴെനിലഞന്നുഎ
വളലര  അടനിയന്തെരമവായ  ശുചശകേരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ആവശദ്യമവാലണന്നുഎ
കബവാധദ്യലപട്ടനിട്ടുകണവാ;  കേനവാലകേളലടയുഎ  കേവായലകേളലടയുഎ  ശുചശകേരണത്തനിനക
എലന്തെലവാഎ നടപടനികേളവാണക കകേലകവാണനിട്ടുള്ളലതന്നക അറനിയനിക്കുകമവാ;

(ബനി) കചര്ത്തലെയനിലലെ  മനില്സക  കേനവാലഎ,  കുറനിയമുട്ടഎ  കേവായലഎ,  പട്ടണത്തനിലന
ഹൃദയഭവാഗത്തു സനിതനിലചയ്യുന്ന എ.എസക. കേനവാലഎ മവാലെനിനദ്യ കേലെവറകേളവാലണന്നക
കബവാധദ്യലപട്ടനിട്ടുകണവാ;  അവ  ശുചശകേരനിക്കുന്നതനിനക  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള്
സസശകേരനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ഭൂഗര്ഭജലെ സഎരകണഎ

8173 ശശ. എ.എഎ. ആരനിഫക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യത്തനിനക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

കകേരളത്തനില്  ശക്തമവായ  ജലെനയഎ  ഇലവാത്തതുമൂലെമവാണക  ഭൂഗര്ഭ  ജലെഎ
അമനിതമവായനി   ചൂഷണഎ  ലചയ്യുന്നതനിനുഎ  അതുമൂലെഎ  ഭൂഗര്ഭ  ജലെനനിരപക
തവാഴുന്നതനിനുഎ ഇടയവാകുന്നുലവന്ന ആകകപഎ ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണവാ;  എങനില്
വനിശദമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മനിഷന   676-  ലന ഭവാഗമവായനി ജനിലെവനിഭവ വകുപക എലറടുത്തനിട്ടുള്ള പരനിപവാടനികേള്

8174 ശശ. വനി. ശശനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യത്തനിനക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

മനിഷന 676-ലന ഭവാഗമവായനി ജലെവനിഭവ വകുപക എലറടുത്തനിടുള്ള പരനിപവാടനികേള്കക
2014-15  ലലെ  ബജറനില്  ഇസൗ  പദ്ധതനികേള്  നടപവാകവാന  നശകനിവച്ച
തുകേലയത്രലയന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പറമനിക്കുളഎ  -  ആളനിയവാര് നദശജലെ കേരവാറുപ്രകേവാരഎ കകേരളത്തനിനു ലെഭനികകണ ജലെഎ
8175 ശശ. ബനി. ഡനി. കദവസനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) പറമനിക്കുളഎ  -  ആളനിയവാര്  നദശജലെ  കേരവാറുപ്രകേവാരഎ  കകേരളത്തനിനു  ലെഭനികകണ
ജലെഎ  തമനിഴ് നവാടനില്  നനിന്നക  ലെഭനിക്കുന്നുലവന്നക  ഉറപ്പുവരുത്തവാന  നടപടനി
സസശകേരനിച്ചനിട്ടുകണവാ;

(ബനി) കേരവാര്  പുതുക്കുന്നതനിനുഎ  കകേരളത്തനിനക  കൂടുതല്  ലവള്ളഎ  ലെഭദ്യമവാക്കുന്നതനിനക
ആവശദ്യലപടുന്നതനിനുഎ  ആകലെവാചനിച്ചനിട്ടുകണവാ;  ഇതനിനവാവശദ്യമവായ  നടപടനികേള്
സസശകേരനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

അച്ചനകകേവാവനിലെവാറനിലഎ കകേവാട്ടകത്തവാടനിലഎ ലചകക ഡവാമുകേള് 
8176 ശശ. ആര്. രവാകജഷക

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) മവാകവലെനികര  മണ്ഡലെത്തനില്  അച്ചനകകേവാവനിലെവാറനിലഎ  കകേവാട്ടകത്തവാടനിലഎ
ലചകകഡവാഎ  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക  അനുമതനി  ലെഭദ്യമവായനിട്ടുകണവാലയന്നക
അറനിയനിക്കുകമവാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത രണക ലചകക ഡവാമുകേളലടയുഎ എസനികമറ്റുകേള് തയവാറവാകനിയനിട്ടുകണവാ;

(സനി) ലചകകഡവാഎ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക തടസങ്ങള് ഉള്ളതവായനി ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണവാ;
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ഡനി) ലചകകഡവാമുകേളലട നനിര്മവാണത്തനിനക അടനിയന്തെര നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലകേവാടുവള്ളനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ ലറഗുകലെറര് കേഎ ബ്രനിഡ്ജുകേള്

8177
ശശ. വനി. എഎ. ഉമര് മവാസര്

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കകേവാഴെനികകവാടക  ജനിലയനിലലെ  ലകേവാടുവള്ളനി  നനികയവാജകേ  മണ്ഡലെത്തനില്  എത്ര
ലറഗുകലെറര്  കേഎ  ബ്രനിഡ്ജുകേള്കവാണക  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതക;
എവനിലടലയലവാഎ എന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ; 

(ബനി) അനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള് ആരഎഭനിച്ചനിട്ടുകണവാ; 

(സനി) ലകേവാടുവള്ളനി  ഗവാമപഞവായത്തനില്ലപട്ട  കേളരവാന്തെനിരനിയനില്  ആര്.സനി.ബനി.
സവാപനിക്കുന്നതനിനക  നടപടനി  സസശകേരനിക്കുകമവാ;  ഇതുസഎബനനിച്ചുള്ള
ലപ്രവാകപവാസല് ലെഭദ്യമവായനിട്ടുകണവാ; വനിശദവാഎശങ്ങള് ലെഭദ്യമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കുറദ്യവാടനി കമനര് ഇറനികഗഷന കേനവാലെനിനക കുറുലകേ പവാലെഎ

8178 ശശമതനി ലകേ.ലകേ. ലെതനികേ

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കകേവാഴെനികകവാടക  ജനിലയനിലലെ  ഓര്കവാകട്ടരനിയനില്  കുറദ്യവാടനി  കമനര്  ഇറനികഗഷന
കേനവാലെനിനക കുറുലകേ സസന്തെഎ ലചലെവനില് ഒരു പവാലെഎ നനിര്മനിക്കുവവാന അനുവവാദഎ
ലെഭനിക്കുന്നതനികലെകക  കേനവാലെനിനു  സമശപഎ  തവാമസനിക്കുന്നവര്  ഏറവാമലെ
ഗവാമപഞവായത്തക തശരുമവാനഎ സഹനിതഎ ഒരു അകപക 06.02.2012-ല് കുറദ്യവാടനി
കമനര് ഇറനികഗഷലന ഡനിവനിഷന ആപശസനില് സമര്പനിച്ചനിട്ടുകണവാ;

(ബനി) ഇകത  ആവശദ്യവാര്തഎ  18.04.2013-ല്  ബഹ.  ജലെകസചന  വകുപ്പുമനനികക
നല്കേനിയ  നനികവദനഎ  1023/പനി/2013/എഎ(ഡബബ.ആര്)  നമര്  പ്രകേവാരഎ
തുടര്നടപടനികേള്കവായനി വകുപനില് ലെഭനിച്ചനിട്ടുകണവാ;

(സനി) തകദ്ദശവവാസനികേളലട  ആവശദ്യത്തനികന്മേല്  കുറദ്യവാടനി  കമനര്  ഇറനികഗഷന
ഡനിവനിഷനനില്  സസശകേരനിച്ച  നടപടനികേളഎ  അന്തെനിമമവായനി  നല്കേനിയ  ഉത്തരവഎ
സഎബനനിച്ചക വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(ഡനി) സസന്തെഎലചലെവനില് കേനവാലെനിനക  കുറുലകേ പവാലെഎ  നനിര്മനികവാന തകദ്ദശവവാസനികേള്
പഞവായത്തക  തശരുമവാനഎ  സഹനിതഎ  സമര്പനിച്ച  ഹര്ജനിയനികന്മേല്  തശരുമവാനഎ
എടുക്കുന്നതനിനക  കേവാലെവനിളഎബഎ  കനരനിടുന്നലതന്തുലകേവാണവാലണന്നക
അറനിയനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ആമത്തറകതവാടക സവാബനിട്ടക മൂടുന്നതനിനക പദ്ധതനി

8179 ശശ. ലകേ. മുരളശധരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) തനിരുവനന്തെപുരഎ  നഗരത്തനില്  മബസനിയത്തനില്  നനിന്നുഎ  നളന്ദയനില്  നനിന്നുഎ
മഴെലവള്ളഎ ഒഴുകേനി പട്ടത്തക എത്തനികചരുന്ന ആമത്തറകതവാടക സവാബനിട്ടക മൂടുന്നതനിനക
പദ്ധതനി  തയവാറവാകനിയനിരുന്നുകവവാ;  എങനില്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതനിയുലട  വനിശദവാഎശഎ
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബനി) പ്രസഷ്ണുുത  പദ്ധതനി  പ്രകേവാരഎ  ഏലതലവാഎ  ഭവാഗത്തക  സവാബക  ഇടുകേയുണവാലയന്നക
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) നളന്ദയനില് നനിന്നുഎ  ചവാരവാച്ചനിറ  കറവാഡക  വലരയുള്ള ഭവാഗത്തക  സവാബക  ഇടവാത്തതക
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണവാ;

(ഡനി) പ്രസഷ്ണുുത  ഭവാഗത്തക  മവാലെനിനദ്യങ്ങള്  നനികകപനിക്കുന്നതുമൂലെഎ  പരനിസര
വവാസനികേള്ക്കുള്ള ബുദ്ധനിമുട്ടക ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണവാ;

(ഇ) ഉലണങനില്  ആയതക  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനവായനി  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേവാഴെനികകവാടക ജനിലയനിലലെ റനിവര് മവാകനജക ലമനക പ്രവൃത്തനികേള് 

8180
ശശ. വനി. എഎ. ഉമര് മവാസര്

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കേഴെനിഞ സവാമത്തനികേ വര്ഷഎ റനിവര്മവാകനജക ലമനനിനക  കകേവാഴെനികകവാടക  ജനിലയനില്
എത്ര രൂപയുലട പ്രവൃത്തനികേള്കവാണക അനുമതനി നല്കേനിയതക; മണ്ഡലെഎ തനിരനിച്ചുള്ള
കേണകക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;  

(ബനി) പ്രവൃത്തനി  ആവശദ്യമുള്ള  സലെങ്ങള്  പരനികശവാധനിച്ചക  റനികപവാര്ട്ടക
തയവാറവാകനിയനിട്ടുകണവാ; 

(സനി) എന്തെക മവാനദണ്ഡ പ്രകേവാരമവാണക ഫണക അനുവദനിക്കുന്നതക; 

(ഡനി) ലകേവാടുവള്ളനി നനികയവാജകേ മണ്ഡലെത്തനില് ഈ വര്ഷഎ എത്ര തുകേ ഈ ഇനത്തനില്
അനുവദനിച്ചനിട്ടുലണന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പ്രവാകദശനികേ ജലെകസവാതസ്സുകേളലട പുനരുദ്ധവാരണഎ

8181 ശശ. എഎ. ഹഎസ

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) പ്രവാകദശനികേ  ജലെകസവാതസ്സുകേളലട  പുനരുദ്ധവാരണഎ,  സഎഭരണകശഷനി
വര്ദ്ധനിപനികല് എന്നശ പ്രവൃത്തനികേള് ലചയ്യുന്നതനിനവായനി ഈ സര്കവാര് 1.7.2011
മുതല്  31.3.2014  വലര  എലന്തെലവാഎ  നടപടനികേള്  സസശകേരനിച്ചു;  എന്തു  തുകേ
വനിനനികയവാഗനിച്ചു ;  വനിശദവാഎശഎ ലെഭദ്യമവാക്കുകമവാ ;

(ബനി) 2012-13,  2013-14  വര്ഷങ്ങളനില്  എത്ര  കുളങ്ങള്  പുനരുദ്ധരനിച്ചു;
ജനിലവാടനിസവാനത്തനില് വനിവരഎ ലെഭദ്യമവാക്കുകമവാ ;

(സനി) കമല് കേവാലെയളവനില് ഒറപവാലെഎ  അസഎബനി മണ്ഡലെത്തനിലലെ ഏലതലവാഎ കുളങ്ങള്
ആണക പുനരുദ്ധരനിച്ചതക  ; എന്തു തുകേ അനുവദനിച്ചു  ; വനിശദവാഎശഎ ലെഭദ്യമവാക്കുകമവാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പുന്നകവാമുഗള് വവാര്ഡനിലലെ ലകേവാട്ടൂര്കകേവാണഎ കുളത്തനിലന നവശകേരണഎ

8182
ശശ. വനി. ശനിവനകുട്ടനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കനമഎ നനികയവാജകേ മണ്ഡലെത്തനിലലെ പുന്നകവാമുഗള് വവാര്ഡനിലലെ ലകേവാട്ടൂര്കകേവാണഎ
കുളത്തനിലന  നവശകേരണ  ശുചശകേരണ  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടുത്തക  ആരഎഭനിച്ചതക
എന്നവാണക  എന്നറനിയനിക്കുകമവാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത  കുളഎ  നവശകേരനിച്ചക  ശുചശകേരനിക്കുന്നതനിനക  കേരവാറുകേവാരനക  അനുവദനിച്ച
കേവാലെവാവധനി  എത്രയവാലണന്നുഎ  ആയതക  എന്നുമുതല്  എന്നുവലര  ആലണന്നുഎ
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയവായനിട്ടുകണവാ  എന്നുഎ  ഇലലങനില്
എന്തുലകേവാണവാലണന്നുഎ  ആയതക  എന്നകത്തക്കു  പൂര്ത്തനിയവാവഎ  എന്നുഎ
വനിശദമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

   കേരുനവാഗപള്ളനി മണ്ഡലെത്തനില് ജലെവനിഭവ വകുപക നടപനിലെവാക്കുന്ന മനിഷന   676-  ലലെ
പദ്ധതനികേള് 

8183
ശശ. സനി. ദനിവവാകേരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യത്തനിനക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

മനിഷന  676-ല് ഉള്ലപടുത്തനി കേരുനവാഗപള്ളനി മണ്ഡലെത്തനില് ജലെവനിഭവ വകുപക
നടപനിലെവാക്കുന്ന പദ്ധതനികേള് എലന്തെലവാമവാലണന്നക വനിശദമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ചടയമഎഗലെഎ മണ്ഡലെത്തനിലലെ ജലെവനിഭവ വകുപനിലന പദ്ധതനികേള് 

8184
ശശ. മുലകര രതവാകേരന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) ഈ സര്കവാര് അധനികേവാരത്തനില് വന്നതനിനുകശഷഎ ചടയമഎഗലെഎ മണ്ഡലെത്തനില്
ജലെവനിഭവ വകുപക ഏലറടുത്തതുഎ പൂര്ത്തനിയവാകനിയതുമവായ വനികേസന പദ്ധതനികേള്
വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ; 

(ബനി) ഇതനിനവായനി  എത്ര  കകേവാടനി  രൂപ  അനുവദനിച്ചനിട്ടുലണന്നുഎ  ഇതനില്  എത്ര
ലചലെവഴെനിലച്ചന്നുഎ വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേല്പറ നനികയവാജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ പദ്ധതനികേള്

8185 ശശ. എഎ.വനി. കശയവാഎസക കുമവാര്

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) ഈ  സര്കവാര്  അധനികേവാരത്തനില്  വന്നതനിനുകശഷഎ  കേല്പറ
നനികയവാജകേമണ്ഡലെത്തനില്  ജലെവനിഭവ  വകുപനിലന  കനതൃതസത്തനില്  നടപവാക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള് ഏലതലവാലമന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബനി) പ്രസഷ്ണുുത  പദ്ധതനികേളനില്  ഏലതലവാഎ  പദ്ധതനികേള്കക
ഭരണവാനുമതനി/സവാകങതനികേവാനുമതനി ലെഭനിച്ചനിട്ടുണക;  വനിശദമവാക്കുകമവാ;

(സനി) ഭരണവാനുമതനി/സവാകങതനികേവാനുമതനി  ലെഭനിച്ച  പ്രവൃത്തനികേളനികന്മേലള്ള
തുടര്നടപടനികേള് ഏതക ഘട്ടത്തനിലെവാലണന്നക വനിശദമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പഴെശനി പദ്ധതനി സലെഎ കകേമവാറുന്നതനിനക നടപടനി 

8186 ശശ. ലകേ. എഎ. ഷവാജനി

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) അഴെശകകവാടക  നനികയവാജകേമണ്ഡലെത്തനിലലെ  നവാറവാത്തക  ഗവാമപഞവായത്തനിനക
അഎഗനവവാടനി  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക  പഴെശനിപദ്ധതനിയുലട സലെഎ കകേമവാറുന്നതനിനക
നവാറവാത്തക ഗവാമപഞവായത്തക സമര്പനിച്ച അകപകയനില് എന്തുനടപടനി സസശകേരനിച്ചു

എന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില്  കകേവാഴെനികകവാടക,  ഇറനികഗഷന  കപ്രവാജകകസക  ചശഫക
എഞശനശയര്  സര്കവാരനികലെകക  അയച്ച  09.04.2014-ലലെ  ഇ 4/1669/2014
നമര്  കേത്തനിനകമല്  അന്തെനിമ  തശരുമവാനലമടുത്തനിട്ടുകണവാ;  എങനില്  സസശകേരനിച്ച
നടപടനി വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ;

(സനി) പഴെശനി  പദ്ധതനിയുലട  സലെത്തനില്  നനിന്നക  മൂന്നക  ലസനക  സലെഎ  നവാറവാത്തക
ഗവാമപഞവായത്തനിനക  അഎഗനവവാടനി  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  കകേമവാറുന്നതനിനക
നടപടനി  സസശകേരനിക്കുകമവാ;  എന്നകത്തകക  നടപടനി  ക്രമങ്ങള്
പൂര്ത്തനിയവാകവാനവാവലമന്നക വദ്യക്തമവാക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പനി  .  ലഎ  .  പനി  .   വകേ സലെഎ  പത്തനിയൂര് പഞവായത്തനിനക വനിട്ടുനല്കേണലമന്ന അകപക

8187 ശശ. സനി.ലകേ. സദവാശനിവന

തവാലഴെ കേവാണുന്ന കചവാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി

സദയഎ മറുപടനി നല്കുകമവാ:

(എ) കേവായഎകുളഎ  മണ്ഡലെത്തനില്  ഉള്ലപട്ട  പത്തനിയൂര്  ഗവാമപഞവായത്തനിലലെ
ഉപകയവാഗശൂനദ്യമവായനി  കേനിടക്കുന്ന  പനി.ലഎ.പനി  വകേ  സലെഎ  പഞവായത്തനിലന
വനിവനിധ  ആവശദ്യങ്ങള്കവായനി  വനിട്ടുനല്കേണലമന്ന  അകപക
ശദ്ധയനില്ലപട്ടനിട്ടുകണവാ ;

(ബനി) എങനില് പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില്  എലന്തെലവാഎ നടപടനികേള് സസശകേരനിച്ചനിട്ടുണക എന്നക
വനിശദമവാക്കുകമവാ ;

(സനി) പത്തനിയൂര് ഗവാമപഞവായത്തനില് പത്തനിയൂര് വനികലജനില് സര്കവ്വ നഎ. 790, 791,
800/12, 800/23, 800/10, 11, 806/23, 828/16, 834/14 മുതല് 30 വലരയുള്ള
പനി.ലഎ.പനി  വകേ  ഉപകയവാഗശൂനദ്യമവായ  സലെഎ  പഞവായത്തനിലന  വനിവനിധ  
ആവശദ്യങ്ങള്കക പതനിച്ചു  ലകേവാടുക്കുന്നതനിനവാവശദ്യമവായ നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമവാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ലലവെെപനിന് മണ്ഡലെതനിലലെ കേകായകലെകാരവെെകാസനികേളുലട സുരക

8188 ശശ. എസക. ശര്മ

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യതനിനക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

ലലവെെപനിന്  മണ്ഡലെതനിലലെ  കേകായകലെകാരവെെകാസനികേളുലട  സുരകയകായനി  661.55
ലെകയം രൂപ മുടകനി പൂര്തനിയകാകനിയ പ്രവൃതനികേള് ഏലതകാലകലയനയം ഓകരകാ
പ്രവൃതനിയുലടയുയം  കപരക,  എസനികമറക  തുകേ,  നനിര്മകാണയം  പൂര്തനിയകാകനിയ
തശയതനി, ലചയനികനജക എന്നനിവെെ വെെനിശദശകേരനിക്കുകമകാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കേല്ലട ഇറനികഗേഷന് പദ്ധതനിയുലട ലകേകാടകാരകര നനികയകാജകേ മണ്ഡലെതനിലലെ കറകാഡുകേള്

8189 ശശമതനി അയനിഷകാ കപകാറനി

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) കേല്ലട  ഇറനികഗേഷന്  പദ്ധതനിയുലട  ഭകാഗേമകായനി  ലകേകാടകാരകര  നനികയകാജകേ
മണ്ഡലെതനിലന്റെ പരനിധനിയനില് എത്ര കേനികലെകാമശറര് ലലദര്ഘദ്യമുള്ള കറകാഡുകേള് ഉണക
;

(ബനി) ഈ  സര്കകാര്  അധനികേകാരതനില്വെെന്നകശഷയം  പ്രസ്തുത  കറകാഡുകേളുലട
നവെെശകേരണതനിനകായനി എത്ര രൂപ അനുവെെദനിചനിരുന ; നടതനിയ പ്രവൃതനികേളുലട
വെെനിശദകായംശങ്ങള് ലെഭദ്യമകാക്കുകമകാ ;

(സനി) പ്രസസ്തുത  കറകാഡുകേളനില്   ഇനനിയുയം  നവെെശകേരണയം  നടകതണ  ഭകാഗേങ്ങള്കക
ആവെെശദ്യമകായ തുകേ അനുവെെദനിക്കുകമകാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

 
ജലെമണനി പദ്ധതനി

8190 ശശ. ഇ.പനി. ജയരകാജന്

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ഗകാമശണ കമഖലെയനിലലെ വെെനിദദ്യകാലെയങ്ങളനില്  കുടനികേള്കക ശുദ്ധമകായ കുടനിലവെെള്ളയം
വെെനിതരണയം  ലചയ്യുന്നതനിനുള്ള  ജലെമണനി  പദ്ധതനികക  എന്തു  തുകേയകാണക
അനുവെെദനിചതക;
ഏതു വെെര്ഷമകാണക അനുവെെദനിചതക ;

(ബനി) പദ്ധതനി  നടതനിപനിനകായനി  എത്ര  സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുവെെകാനകാണക
ലെകദ്യമനിടനിരുന്നതക;എത്ര സ്കൂളുകേളനില് പദ്ധതനി നടപനിലെകാക്കുകേയുണകായനി;

( സനി) 2009-ല്  ജലെമണനി  പദ്ധതനിയുലട  ഫണക  ലെഭനിചനിടയം   ലെകദ്യമനിട  സ്കൂളുകേളനില്
ഇതുവെെലരയുയം  പദ്ധതനി  നടപനിലെകാക്കുവെെകാന്
കേഴെനിയകാലതവെെന്നലതന്തുലകേകാണകാലണന്നറനിയനിക്കുകമകാ;

(ഡനി) പദ്ധതനിയുലട ലെകദ്യയം കകേവെെരനിക്കുവെെകാന് എന്തു നടപടനികേളകാണു സസശകേരനിചലതന
വെെദ്യക്തമകാക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേരള ജലെ അകതകാറനിറനിയുലട ഊര്ജ്ജ സയംരകണ പ്രവെെര്തനങ്ങല്
8191 ശശ. ഇ.പനി. ജയരകാജന്

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) കകേരള  ജലെ  അകതകാറനിറനിയുലട  ഊര്ജ്ജ  സയംരകണ  പ്രവെെര്തനങ്ങള്കകായനി
2009 മുതല് 2014  വെെലരയുള്ള കേകാലെയളവെെനില് സര്കകാരനിലന്റെ ധനസഹകായമകായനി
ലെഭനിച തുകേ എത്രയകാണക;ഇതനില് എന്തു തുകേ ലചലെവെെഴെനിക്കുകേയുണകായനി;

(ബനി) ജലെ  അകതകാറനിറനിയുലട  ഊര്ജ്ജ  സയംരകണ  പ്രവെെര്തനങ്ങള്കകായനി
നബകാര്ഡനില് നനിന്നക എന്തു തുകേ വെെകായ്പയകായനി ലെഭനിക്കുകേയുണകായനി; വെെകായ്പ ലെഭനിചതക
ഏതക വെെര്ഷതനിലെകായനിരുന;ഇതനില് എത്ര തുകേ ലചലെവെെഴെനിക്കുകേയുണകായനി;

(സനി) ഊര്ജ്ജ സയംരകണ പ്രവെെര്തനങ്ങള്കകായനി ലെഭനിച സര്കകാര് ധനസഹകായവയം
നബകാര്ഡക  വെെകായ്പയുയം  സമകയകാചനിതമകായനി  ലചലെവെെഴെനികകാതതു  സയംബനനിചക
കേയംപ് കകാളര് ആന്റെക ഓഡനിറര് ജനറലെനിലന്റെ  നനിരശകണതനികന്മേല് കകേലകകാണ
നടപടനികേള് വെെദ്യക്തമകാക്കുകമകാ ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

   എയം  .  എല്  .  എയുലട മണ്ഡലെയം ആസനി വെെനികേസന ഫണ്ടുപകയകാഗേനിചക മലെപ്പുറയം മണ്ഡലെതനില്
നടപകാക്കുന്ന പദ്ധതനികേള്

8192 ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) മലെപ്പുറയം മണ്ഡലെതനില് എയം.എല്.എയുലട 2013-14 വെെര്ഷലത  മണ്ഡലെയം ആസനി
വെെനികേസന ഫണ്ടുപകയകാഗേനിചക  നടപകാക്കുന്ന വെെനിവെെനിധ പദ്ധതനികേള് ഏലതല്ലകാലമന്നക
അറനിയനിക്കുകമകാ;

(ബനി) 20/6/2013 നക  പദ്ധതനിയുലട  ലപ്രകാകപകാസലുകേള് സമര്പനിചനിടയം  നകാളനിതുവെെലരയുയം
എസനികമറക  തയകാറകാക്കുന്നതനികനകാ  തുടര്  നടപടനികേള്  സസശകേരനിക്കുന്നതനികനകാ
തയകാറകാകേകാതതനിലന്റെ കേകാരണയം വെെദ്യക്തമകാക്കുകമകാ;

(സനി) ഓകരകാ പദ്ധതനിയനിലുയം ഇതുവെെലര സസശകേരനിച നടപടനികേള് വെെനിശദമകാക്കുകമകാ; 

(ഡനി) സകാകങ്കേതനികേ  തടസ്സങ്ങള്മൂലെയം  കുടനിലവെെള്ള  പദ്ധതനികേള്കക  എസനികമറക
തയകാറകാക്കുന്നതനിനുയം തുടര് നടപടനികേള് സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുയം ബുദ്ധനിമുടലണങ്കേനില്
വെെനിവെെരയം എയം.എല്.എലയ അറനിയനിചനിടകണകാ; വെെദ്യക്തമകാക്കുകമകാ; എങ്കേനില് അതനിലന്റെ
വെെനിശദകായംശയം ലെഭദ്യമകാക്കുകമകാ;

(ഇ) 2013-14 വെെര്ഷലത  ആസനിഫണനില്  നടപകാക്കുന്ന  കുടനിലവെെള്ള  പദ്ധതനികേളുലട
എസനികമറക  തയകാറകാകനി  ഭരണകാനുമതനി  നല്കുവെെകാന്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

തനിരുവെെനന്തപുരയം നഗേരതനിലലെയുയം സമശപ പ്രകദശങ്ങളനിലലെയുയം കുടനിലവെെള്ള വെെനിതരണയം
8193 ശശ. വെെനി. ശനിവെെന്കുടനി

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) തനിരുവെെനന്തപുരയം  നഗേരതനിലലെയുയം  സമശപ  പ്രകദശങ്ങളനിലലെയുയം  കുടനിലവെെള്ള
വെെനിതരണയം  കൂടുതല്  കേകാരദ്യകമമകാക്കുന്നതനിനകായനി  കപപകാറ  ഡകാമനിലന്റെ  ഉയരവയം
സയംഭരണ കശഷനിയുയം വെെര്ദ്ധനിപനിക്കുന്ന കേകാരദ്യയം പരനിഗേണനയനില് ഉകണകാ; 

(ബനി) ഉലണങ്കേനില്  ആയതക  എന്നകതക്കു  നടപനിലെകാക്കുന്നതനിനകാണക  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതക
എന്നറനിയനിക്കുകമകാ; 

(സനി) ഇലല്ലങ്കേനില്  ആയതക  അടനിയന്തരമകായനി  നടപനിലെകാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസശകേരനിക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

ശനിവെെപുരയം  -  തനില്ലകങ്കേരനി ശുദ്ധജലെ വെെനിതരണ പദ്ധതനി 
8194 ശശ. ഇ.പനി. ജയരകാജന്

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) മടന്നൂര് നനികയകാജകേ മണ്ഡലെതനിലലെ ശനിവെെപുരയം-തനില്ലകങ്കേരനി  ശുദ്ധജലെ വെെനിതരണ
പദ്ധതനികക  നബകാര്ഡക  ധനസഹകായയം  ലെഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  വെെനിശദമകായ
എഞനിനശയറനിയംഗേക  റനികപകാര്ടക  സഹനിതമുള്ള  ലപ്രകാകപകാസല്  സര്കകാരനിനക
സമര്പനിക്കുകേയുണകായനിടകണകാ;

(ബനി) ഇതനികന്മേല് കകേലകകാണ നടപടനികേള് വെെദ്യക്തമകാക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

കകേകാങ്ങകാടക മണ്ഡലെതനിലലെ കുടനിലവെെള്ള വെെനിതരണയം
8195 ശശ. ലകേ. വെെനി. വെെനിജയദകാസക

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) കകേകാങ്ങകാടക  മണ്ഡലെതനില് കുടനിലവെെള്ളവെെനിതരണതനിനകായനി   എത്ര ഡനി.പനി.ആര്.
വെെകാടര് അകതകാറനിറനി  സമര്പനിചനിടണക; വെെനിശദവെെനിവെെരങ്ങള് നല്കുകമകാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദ്ധതനികേളുലട പുകരകാഗേതനി സയംബനനിച വെെനിവെെരയം  നല്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

മുതലെമട പഞകായതനിലലെ കുടനിലവെെള്ളകകാമയം
8196 ശശ. വെെനി. ലചന്തകാമരകാകന്

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) ലനന്മേകാറ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലെതനിലലെ  മുതലെമട  പഞകായതനില്  രൂകമകായ
കുടനിലവെെള്ളകകാമയം അനുഭവെെലപടുന്നതകായനി ശദ്ധയനില്ലപടനിടകണകാ;

(ബനി) നനിലെവെെനില് കുടനിലവെെള്ളയം നല്കുന്നതനിനകായനി എലന്തല്ലകായം പദ്ധതനികേളകാണക മുതലെമട
പഞകായതനിലുള്ളലതന്നക വെെനിശദമകാക്കുകമകാ;

(സനി) മുതലെമട  പഞകായതനിലലെ  രൂകമകായ  കുടനിലവെെള്ള  പ്രശ്നതനിനക  ശകാശസതമകായ
പരനിഹകാരയം  കേകാണുന്നതനിനക  ചുള്ളനിയകാര്  ഡകായം  ജലെകസകാതസകായനി   വെെനിപുലെമകായ
കുടനിലവെെള്ള  പദ്ധതനി  നടപനിലെകാകകാന്  ആവെെശദ്യമകായ  നടപടനി  സസശകേരനിക്കുകമകാ;
നനിലെവെെനില്  ഇതുസയംബനനിച  എലന്തങ്കേനിലുയം  നനിര്കദ്ദേശയം  ഉകണകാ;  വെെനിശദകായംശയം
നല്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

പുറകകാടക പഞകായതനിലലെ കുടനിലവെെള്ളകകാമയം
8197 ശശ. ജനി. സുധകാകേരന്

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) അമ്പലെപ്പുഴെ  മണ്ഡലെതനിലലെ  തശരകദശ  പഞകായതകായ  പുറകകാടക  രൂകമകായ
കുടനിലവെെള്ള കകാമയം അനുഭവെെലപടുന്നതക ശദ്ധയനില്ലപടനിടകണകാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പഞകായതനിലലെ  കുടനിലവെെള്ളകകാമയം  പരനിഹരനികണലമന്നകാവെെശദ്യലപടക
നനികവെെദനങ്ങള് ലെഭനിചനിടകണകാ;

(സനി) കുടനിലവെെള്ളകകാമയം  പരനിഹരനികകാന്  എന്തക  അടനിയന്തര  നടപടനിയകാണക
സസശകേരനിക്കുവെെകാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നലതന്നക വെെനിശദമകാക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വെെകാടര് അകതകാറനിറനിയനിലലെ തസനികേകേള്

8198 ശശ. വെെനി. ശനിവെെന്കുടനി

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) കകേരള വെെകാടര്  അകതകാറനിറനിയനില്  എത്ര തസനികേകേളകാണക നനിലെവെെനില് ഉള്ളലതനയം
ഇവെെയനില്  ഏലതല്ലകായം  തസനികേകേള്കകാണക  പനി.എസക.സനി  റകാങ്കേക  ലെനിസക
നനിലെവെെനിലുള്ളലതനയം അവെെയനില് ഏലതല്ലകായം തസനികേകേളനികലെക്കുള്ള എത്ര വെെശതയം
ഒഴെനിവകേളകാണക പനി.എസക.സനി.ലയ അറനിയനിചനിടള്ളലതനയം അറനിയനിക്കുകമകാ;

(ബനി) ഇകപകാള് ഒഴെനിവള്ള തസനികേകേളനിലലെ ജശവെെനകകാരുലട കുറവെെക  വെെകാടര് അകതകാറനിറനി
എങ്ങലനയകാണക പരനിഹരനിച്ചുവെെരുന്നതക എന്നക വെെദ്യക്തമകാക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വെെകാടര് അകതകാറനിറനി ജശവെെനകകാരുലട ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്
8199 ശശ. വെെനി. ശനിവെെന്കുടനി

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) സയംസകാന  സര്കകാര്  ജശവെെനകകാര്  വെെര്ഷങ്ങളകായനി  അനുഭവെെനിച്ചുവെെരുന്ന,
ലമഡനികല്  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള്ക്കുകമല്   വെെകാടര്  അകതകാറനിറനിയനില്  എലന്തങ്കേനിലുയം
മകാറങ്ങള് നനിര്കദ്ദേശനിചനിടകണകാ; 

(ബനി) ഉലണങ്കേനില്  കമല്പറഞ്ഞെ ആനുകൂലെദ്യങ്ങലള അടനിമറനിച്ചുലകേകാണക ജലെ അകതകാറനിറനി
മകാകനജ് ലമന്റെക  ഏകേപകശയമകായനി  നടപനിലെകാകനിയ  പുതനിയ  മകാറങ്ങള്
റദ്ദേകാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വെെകാടര് അകതകാറനിറനി ജശവെെനകകാര്കക ആനുകൂലെദ്യങ്ങള് നല്കേകാന് നടപടനി

8200 ശശ. വെെനി. ശനിവെെന്കുടനി

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യതനിനക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

കകേരള  വെെകാടര്  അകതകാറനിറനിയനില്  ജശവെെനകകാര്കക  അര്ഹതലപട  കഗഡക
ഉള്ലപലടയുള്ള ആനുകൂലെദ്യങ്ങള് നനികഷധനികലപടതു സയംബനനിചക ലതകാഴെനിലെകാളനി
സയംഘടനകേളുമകായനി  വെെകുപ്പുമനനി  ചര്ചകേള്  നടതനിലയങ്കേനിലുയം  ഇകകാരദ്യതനില്
പരനിഹകാരയം  ഉണകായനിടനില്ലകാതതനിനകാല്,  ആയതനിനക  പരനിഹകാരമുണകാക്കുന്നതനിനക
അടനിയന്തനിര നടപടനി സസശകേരനിക്കുകമകാ?



കകേരള നനിയമസഭ
17-7-2014-ലലെ മറുപടനികക

വെെകാടര് അകതകാറനിറനി മലെപ്പുറയം ജനില്ലകാ എകനികേക്യുടശവെെക എന് ഞനിനശയറുലട
   കേകാരദ്യകാലെയതനിലലെ  തസനികേകേള് 

8201 ശശ. പനി. ഉകബദുള്ള

തകാലഴെ കേകാണുന്ന കചകാദദ്യങ്ങള്കക
ജലെവെെനിഭവെെ വെെകുപ്പുമനനി

സദയയം മറുപടനി നല്കുകമകാ:

(എ) കകേരള  വെെകാടര്  അകതകാറനിറനി  മലെപ്പുറയം  ജനില്ലകാ  എകനികേക്യൂടശവെെക  എന് ഞനിനശയറുലട
കേകാരദ്യകാലെയതനില്  വെെനിവെെനിധ  ലസകനുകേളനിലെകായനി  എത്ര  തസനികേകേള്
അനുവെെദനിചനിടലണനയം നനിലെവെെനില് എത്ര ജശവെെനകകാര് ഉലണനയം വെെദ്യക്തമകാക്കുകമകാ;

(ബനി) പ്രസസ്തുത ഓഫശസനില് എത്ര തസനികേകേള് ഒഴെനിഞ്ഞുകേനിടപ്പുണക;  അവെെ ഏലതല്ലകായം
എന്നറനിയനിക്കുകമകാ;

(സനി) സര്കകാരനിലന്റെ  ലപകാതുപദ്ധതനികേള്ക്കുയം  എയം.എല്.എമകാര്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്ന
പ്രവൃതനികേള്ക്കുയം  എസനികമറക  തയകാറകാക്കുന്നതനിനുയം  തുടര്  നടപടനികേള്
സസശകേരനിക്കുന്നതനിനുയം ജശവെെനകകാരുലട കുറവെെക ഉണകായനിടകണകാ;

(ഡനി) എങ്കേനില്  പ്രസ്തുത  ഓഫശസനില്  അടനിയന്തരമകായനി  ജശവെെനകകാലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനുയം  കൃതദ്യമകായനി  പദ്ധതനി  എസനികമറ്റുകേള്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുയം
കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശയം നല്കുകമകാ?
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