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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1016 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

��നാട്  സമ� �ടിെവ� പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

��നാട്  സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട
നിലവിെല �ിതി വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ��നാട്  സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല
�ിതി�ം പ�തി േനരി�� തടസ��ം
സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��. ��ത �ടിെവ� പ�തി�് ഒ�ാം
ഘ��ിൽ 70 േകാടി �പ�െട�ം, ര�ാം
ഘ��ിൽ 289.54 േകാടി �പ�െട�ം
ഭരണാ�മതിയാണ് നൽകിയി��ത്.

(ബി)

��ത പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി�വ�� നടപടി
വിശദമാ�ാേമാ; ഈ പ�തി നട�ിലാ��തിന്
നിലവി�� തടസ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ��നാട്  സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല
�ിതി�ം പ�തി േനരി�� തടസ��ം
സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��. ��ത �ടിെവ� പ�തി�് ഒ�ാം
ഘ��ിൽ 70 േകാടി �പ�െട�ം, ര�ാം
ഘ��ിൽ 289.54 േകാടി �പ�െട�ം
ഭരണാ�മതിയാണ് നൽകിയി��ത്.

(സി)

പ�തി�െട അട�ൽ �ക, പ�തി സംബ�ി�്

നാളി�വെര സ�ീകരി� നടപടികൾ എ�ിവ
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ��നാട്  സമ� �ടിെവ� പ�തി�െട നിലവിെല
�ിതി�ം പ�തി േനരി�� തടസ��ം
സംബ�ി� വിവര�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��. ��ത �ടിെവ� പ�തി�് ഒ�ാം
ഘ��ിൽ 70 േകാടി �പ�െട�ം, ര�ാം
ഘ��ിൽ 289.54 േകാടി �പ�െട�ം
ഭരണാ�മതിയാണ് നൽകിയി��ത്.

(ഡി)

ഈ പ�തി �ർ�ീകരി�ാൽ ��നാടിന്
ലഭി�� �ണ�ൾ വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) ��നാട്  താ��ിൽ െപ� 13 പ�ായ�കളായ

തലവടി, എടത�ാ, തകഴി, ��ാർ, െന��ടി,
രാമ�രി, ച��ളം നീലംേപ�ർ, കാവാലം,
�ളി��് , ൈകനകരി, െവളിയനാട്  , വീയ�രം
എ�ീ പ�ായ�കളിൽ �ർ� േതാതിൽ
��ജലം എ�ി�ാൻ സാധി�ം.

(ഇ) ഈ പ�തി എ�േ��് ഉദ്ഘാടനം െച�ാൻ
കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ജല��ീകരണശാല�െട നിർ�ാണ�ിനായി

തലവടി പ�ായ�ിെല നീേര��റ�് 125
െസ�് �ല�ം ഉ�തതല ജലസംഭരണിക�െട
നിർ�ാണ�ിനായി െവളിയനാട്  പ�ായ�ിൽ
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20 െസ�് �ല�ം, �ളി��് പ�ായ�ിൽ 20
െസ�് �ല�ം 2021 ഡിംസംബർ മാസേ�ാെട

ലഭ�മാ�ം എ�് �തീ�ി��. ആയത്

ലഭ�മായാൽ 2023 ഡിസംബർ മാസേ�ാെട

പണികൾ �ർ�ീകരി�  ്പ�തി ക�ീഷൻ
െച�ാനാ�െമ�് �തീ�ി��.

(എഫ്)

ഈ പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് �േത�ക േമൽേനാ�
സമിതിെയ നിയമി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;
എ�ിൽ വിശദവിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(എഫ്) പ�തി സമയബ�ിതമായി

�ർ�ികരി��തിന് �േത�ക ഒ◌ാഫീസ്
�പികരി�ി��് . ��ത പ�തി കാര��മമായി

നട�ിലാ��തി�േവ�ി എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ, കിഫ്ബി േ�ാജ�് ഡിവിഷൻ,
ആല�ഴെയ െലയ്സൺ ഓഫീസറായി
�മതലെ���ിയി��് . �ടാെത ര�ാ�
��േ�ാൾ പ�തി �വർ�ന �േരാഗതി
സർ�ാർ അവേലാകനം െച����്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം�

കുട്ടനാ	ട്�     സമഗ്ര     കുട്�വെ�ള്ള     പദ്ധതി�     -  നാ�ല��വെല     സ്ഥി�തി�  .  
കുട്ടനാ	ട്� സമഗ്ര കുട്�വെ�ള്ള പദ്ധതി�- ഒന്നാം	� ഘട്ട�
പ	ക്കേ�ജ്� നാ�. ഘട്കങ്ങള് പ്ര�ര്ത്തനാ പുക്കേ(	ഗതി�
പ	ക്കേ�ജ്� 1 ക�ട്ങ്ങറ മുതില് നാ.ല�ക്കേപരൂര് �വെ( 355

mm,  225  mm  HDPE  പൈപപ്പ്�
സ്ഥി	പ�ക്കുന്നാം പ്ര�ര്ത്ത�.
എട്തി= മുതില്  �.യപു(� �വെ( 355 mm,
280  mm  HDPE  പൈപപ്പ്� സ്ഥി	പ�ക്കുന്നാം
പ്ര�ര്ത്ത�.

പ്ര�ര്ത്ത� പൂര്ത്ത.ക(�ച്ചു.  (ണ്ടാം	� ഘട്ട�
പൂര്ത്ത�യ	കുന്നാം മുറയ്ക്ക്� കമ്മീ.ഷന്
വെHയ്യാ	വുന്നാംതി	ണ്�.

പ	ക്കേ�ജ്�2 നാ.ക്കേ(റ്റുപുറ� മുതില്  മ	മ്പുഴ�(� �വെ(
800mm  HDPE  പൈപപ്പ്� സ്ഥി	പ�ക്കുന്നാം
പ്ര�ര്ത്ത�.

പള്ള�ക്കൂട്ടുമ്മീ മുതില് ക	�	ല��വെ( 355
mm,  200  mm  HDPE  പൈപപ്പ്�
സ്ഥി	പ�ക്കുന്നാം പ്ര�ര്ത്ത�.

പ്ര�ര്ത്ത� പൂര്ത്ത.ക(�ച്ചു നാ�ല��ലുള്ള
ജ്ല��തി(ണ് പൈലനാ�ലൂവെട് (	മങ്ക(�,
പുളി�ങ്കുന്നാം�,  ക	�	ല� പഞ്ചാ	യത്തുകളി�ല്
ജ്ല��തി(ണ്� നാട്ത്തുന്നു.

പ്ര�ര്ത്ത� പൂര്ത്ത.ക(�ച്ചു.  (ണ്ടാം	� ഘട്ട�
പൂര്ത്ത�യ	കുന്നാം മുറയ്ക്ക്� കമ്മീ.ഷന്
വെHയ്യാ	വുന്നാംതി	ണ്�.

പ	ക്കേ�ജ്� 3 തികഴ� പഞ്ചാ	യത്ത�ല്   4  .50 ലക്ഷം�
ല�റ്റര് ക്കേ\ഷ�യുള്ള ഉന്നാംതിതില
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�യുവെട് നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.

തികഴ�,  എട്തി=,  തില�ട്�,  മുട്ട	ര്,
വെ�ളി�യനാ	ട്�,  നാ.ല�ക്കേപരൂര്
പഞ്ചാ	യത്തുകളി�ല്  ജ്ല��തി(ണ് ശൃഖല
സ്ഥി	പ��ല് (ഭ	ഗ�ക�)

ജ്ലസ�ഭ(ണ്� നാ�ര്മ്മീ	ണ്� പൂര്ത്ത�യ	��
തികഴ� പഞ്ചാ	യത്ത�വെല നാ�ല��ലുള്ള
ജ്ല��തി(ണ് പൈലനുകളുമ	യ�
ബന്ധം�പ്പ്�ച്ചി�ട്ടുണ്ടാം�.
     46 km പൈപപ്പ്� സ്ഥി	പ��	നുള്ളതി�ല്
36.8  km  പൈപപ്പ്� സ്ഥി	പ�ച്ചു.  പൈപപ്പ്�
പൈലന് സ്ഥി	പ��ല്,  ഗh	പ� ക്കേi	സ�ങ്�,
കലുങ്ക� ക്കേk	സ�ങ്� തുട്ങ്ങ�യ
പ്ര�ര്ത്ത�കള് പുക്കേ(	ഗമ�ക്കുന്നു.
   മുട്ട	ര് വെസന്ട്രല് ക്കേറ	ഡ്� DLP  യ�ല്
ആയതി�നാ	ല്   PWD  യുവെട് അനുമതി�
ലഭhമ	യ�ട്ട�ല്ല.  അനുമതി�
ലഭhമ	ക്കുന്നാംതി�നാ	യ� PWD  എക്സി�കtട്ട���
എഞ്ചാ�നാ.യറുമ	യ� Hര്ച്ചികള് നാട്ത്ത�
�രുന്നു.
    തികഴ�യ�ല് വെറയ�ല്ക്കേ� ക്കേk	സ�ങ്ങ�നു
അനുമതി� ലഭ�ക്കേ�ണ്ടാംതുണ്ടാം�.  ഇതി�നാ	യ�
വെറയ�ല്ക്കേ� ആ�\hവെപ്പ്ട്ട എസ� റ്റ�ക്കേമഷന്
തുകയ	യ 58000/-  രൂപ 6/8/2021  ല്
അട്ച്ചി�ട്ടുണ്ടാം�. വെറയ�ല്ക്കേ� അധി�കൃതിരുമ	യ�
ബഹു എ�.  പ�.   24/9/2021 ല് കൂട്�യ
ക്കേയ	ഗത്ത�ല് പ്രസ്തുതി ��ഷയ� Hര്ച്ചി
വെHയ്തി�രുന്നു.  Skew  alignment
മ	റ്റുന്നാംതി�നുള്ള സ�യുക്ത പ(�ക്കേ\	ധിനാ
30/09/2021 ല് പൂര്ത്ത.ക(�ച്ചു.



കുട്ടനാ	ട്� സമഗ്ര കുട്�വെ�ള്ള പദ്ധതി�- (ണ്ടാം	� ഘട്ട�
പ	ക്കേ�ജ്� നാ�. ഘട്കങ്ങള് പ്ര�ര്ത്തനാ പുക്കേ(	ഗതി�
പ	ക്കേ�ജ്� 1 നാ.ക്കേ(റ്റുപുറത്തു ഇന്ക്കേട്�� സ്ട്രക്ച്ചിറ�വെ�

നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.
നാ.ക്കേ(റ്റുപുറത്തു നാ�ല��ലുള്ള 14  MLD
പ്ലാ	��നാ� സമ.പ� പുതി�യ 30  MLD  ജ്ല
ശുദ്ധ.ക(ണ് \	ല.
റ	 �	ട്ടര് പമ്പി�ങ്� വെമയ�ന് സ്ഥി	പ��ല്.
പമ്പി�ങ്ങ�നു ക്കേ�ണ്ടാം� പൈ�ദ്യു�തി� ക്കേ\ഷ�
�ര്ധി�പ്പ്��ല്,  ട്ര	ന്സ� ക്കേ�	ര്മര്
സ്ഥി	പ��ല്.
റ	 �	ട്ടര്,  i�യര് �	ട്ടര് പമ്പു സ.റ്റുകള്
സ്ഥി	പ��ല്.

ആറ� പക്കേ�ജുകള്ക്കുള്ള എസ്റ്റി�ക്കേമറ്റ�
തിയ്യാ	റ	�� സ	ക്കേങ്കതി�ക	നുമതി�ക്കുള്ള
പ(�ക്കേ\	ധിനാ നാട്ക്കുന്നു.

നാ.ക്കേ(റ്റുപുറത്ത� ജ്ലശുദ്ധ.ക(ണ്\	ലയ്ക്കു
ക്കേ�ണ്ടാം�യു�,  വെ�ളി�യനാ	ട്�,  പുളി�ങ്കുന്നാം�
എന്നാം���ട്ങ്ങളി�ല് ഉന്നാംതി തില
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കള്�� ക്കേ�ണ്ടാം�യു� ഉള്ള
സ്ഥില� ഏവെറ്റടുക്കുന്നാംതി�നുള്ള നാട്പട്�കള്
പുക്കേ(	ഗമ�ക്കുന്നു.  ഇതി�നാ	യുള്ള ക്കേ�	� 7
പ്ര	(�ഭ ��ജ്ഞാ	പനാ� 25/08/2021 ല്
പ്രസ�ദ്ധ.ക(�ച്ചു.

നാ	ല� ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കള്ക്കുള്ള സ്ഥില�
പഞ്ചാ	യത്തുകള് പൈകമ	ക്കേറണ്ടാംതുണ്ടാം�.

23/09/2021  ല്   ബഹു കുട്ടനാ	ട്� MLA
സ്ഥില� ഉട്മകളുമ	യ� സ�സ	(�ക്കുകയു�,
പ്ര�ര്ത്ത�കള് വെട്ന്ഡ്ര് വെHയ്യുന്നാംതി�നാ�
ക്കേ�ണ്ടാം� മുന്കൂറ	യ� ��ട്ടു നാല്കുന്നാംതി�നാ�
അഭhര്ത്ഥി�ച്ചി�ട്ടുണ്ടാം�.  സ്ഥില�
പൈകമ	റുന്നാംതി�നാ	യ� MLA പഞ്ചാ	യത്ത�
പ്രസ�ഡ്�� മ	രുമ	യ� ബന്ധംവെപ്പ്ടുകയു�,
സ്ഥിലങ്ങള് അട്�യന്തി�(മ	യ� ��ട്ടു
നാല്കുന്നാംതി�നുള്ള നാട്പട്�കള്
സ=.ക(��ണ്� എന്നാം�
അഭhര്ത്ഥി�ച്ചി�ട്ടുമുണ്ടാം�.

51 ഇട്ങ്ങളി�ല്   (138.95  km)  PWD
ക്കേറ	ഡ്� കട്ട�ങ്ങ�നാ	യ� RoW  ക്കേപ	ര്ട്ടല�ല്
അക്കേപക്ഷം�ച്ചിതി�ല്    7 ഇട്ങ്ങളി�വെല  32.92
km)  എസ്റ്റി�ക്കേമറ്റ� ലഭ�ച്ചി�ട്ടുണ്ടാം�.  സ�യുക� തി
പ(�ക്കേ\	ധിനാ പൂര്ത്ത�യ	��യ�ട്ടുണ്ടാം�.
ബ	�� എസ്റ്റി�ക്കേമറ്റുകള്
ലഭhമ	ക്കുന്നാംതി�നാ	യ� PWD  എക്സി�കtട്ട���
എഞ്ചാ�നാ.യറുമ	യ� Hര്ച്ചികള് നാട്ത്ത�
�രുന്നു.

KSTP ക്കു ക.ഴ�ല് ആലപ്പുഴ Hങ്ങനാ	ക്കേ¤(�
ക്കേറ	ഡ്�വെ� നാ�ര്മ്മീ	ണ്� ദ്രുതിഗതി�യ�ല്
പുക്കേ(	ഗമ�ക്കുന്നു.  കുട്ടനാ	ട്� സമഗ്ര
കുട്�വെ�ള്ള പദ്ധതി�യുവെട് (ണ്ടാം	� ഘട്ടത്ത�ല്
പ്രസ്തുതി ക്കേറ	ഡ്�ലൂവെട് 9.4  km  പമ്പി�ങ്�

പ	ക്കേ�ജ്� നാ�.
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നാ.ക്കേ(റ്റുപുറ� ജ്ല ശുദ്ധ.ക(ണ് \	ലയ�ല്
നാ�ന്നു� തില�ട്�,  എട്തി=,  �.യപു(�
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കളി�ക്കേലക്കുള്ള 1  A1
ട്ര	ന്സ്മി�ഷന് വെമയ�ന് സ്ഥി	പ��ല്.
തില�ട്�,  എട്തി=,  �.യപു(�
പഞ്ചാ	യത്തുകളി�ല് ഉന്നാംതി തില ജ്ല
സ�ഭ(ണ്�കളുവെട് നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.
�.യപു(�,  തില�ട്� പഞ്ചാ	യത്ത�വെല
നാ�ല��ലുള്ള ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കളുവെട്
പുനാ§രുദ്ധ	(ണ്�.
എട്തി=യ�ല് ഓ�.സ�വെ�യു�,
ക=	ര്ക്കേട്ടഴ� സുകളുവെട്യു� നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.

പ	ക്കേ�ജ്�
നാ�.3

നാ.ക്കേ(റ്റുപുറ� ജ്ല ശുദ്ധ.ക(ണ് \	ലയ�ല്
നാ�ന്നു� മുട്ട	ര്,  വെ�ളി�യനാ	ട്�,  നാ.ല�ക്കേപരൂര്
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കളി�ക്കേലക്കുള്ള 1  A2
ട്ര	ന്സ്മി�ഷന് വെമയ�ന് സ്ഥി	പ��ല്.

നാ.ക്കേ(റ്റുപുറ� ജ്ല ശുദ്ധ.ക(ണ് \	ലയ�ല്
നാ�ന്നു� (	മങ്ക(�,  പുളി�ങ്കുന്നാം�,  ക	�	ല�,
വെനാടുമുട്�,  Hമ്പിക്കുളി�,  പൈകനാക(�
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കളി�ക്കേലക്കുള്ള 2
ട്ര	ന്സ്മി�ഷന് വെമയ�ന് സ്ഥി	പ��ല്.

പ	ക്കേ�ജ്�
നാ�.4

തികഴ� പഞ്ചാ	യത്ത�ല്  ഉന്നാംതിതില
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�യുവെട് നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.
തികഴ�,  എട്തി=,  തില�ട്�,  �.യപു(�
പഞ്ചാ	യത്തുകളി�ല് ജ്ല��തി(ണ് ശൃഖല
സ്ഥി	പ��ല് 

പ	ക്കേ�ജ്� നാ�
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മുട്ട	ര്,  വെ�ളി�യനാ	ട്�,  നാ.ല�ക്കേപരൂര്
പഞ്ചാ	യത്തുകളി�ല് ഉന്നാംതിതില
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�യുവെട് നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.
നാ.ല�ക്കേപരൂര് ജ്ലസ�ഭ(ണ്�യുവെട്



സ്ഥിലത്തു ഓണ്പൈലന് ബൂസ്റ്റിര് ക്കേi	റ�ന്
ക്കേസ്റ്റിഷവെ� നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.
മുട്ട	ര്,  വെ�ളി�യനാ	ട്�,  നാ.ല�ക്കേപരൂര്
പഞ്ചാ	യത്തുകളി�വെല നാ�ല��ലുള്ള
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കളുവെട് പുനാ§രുദ്ധ	(ണ്�.

വെമയ�നു�,  26.70  km  ജ്ല��തി(ണ്
പൈലനുകളു� സ്ഥി	പ�ക്കേ�ണ്ടാംതുണ്ടാം�.  400
mm  dia  നു മുകളി�ലുള്ള പൈപപ്പുകള്
യൂട്ട�ല�റ്റ� ഡ്ക്റ്റി�ല് സ്ഥി	പ��	ന് കഴ�യ�ല്ല
എന്നാം� KSTP  അറ�യ�ച്ചി�(�ക്കുന്നു.
22/09/2021  ല്     SE,  KSTP  യുമ	യ�
കൂട്�യ ക്കേയ	ഗത്ത�ല് ��ഷയ� Hര്ച്ചി
വെHയ്യുകയു�,പൈപപ്പ്� 400  mm  തി	വെഴയുള്ള
പൈസസ�ല	�� പുതു��യ വെപ്ര	ക്കേപ്പ്	സല്
സമര്പ്പ്��	ന് നാ�ര്ക്കേ¯\�ച്ചി�ട്ടുമുണ്ടാം�

പ	ക്കേ�ജ്� നാ�.
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(	മങ്ക(�,  പുളി�ങ്കുന്നാം�,  ക	�	ല�,  വെനാടുമുട്�,
Hമ്പിക്കുളി�, പൈകനാക(� പഞ്ചാ	യത്തുകളി�ല്
ഉന്നാംതിതില ജ്ലസ�ഭ(ണ്�യുവെട്
നാ�ര്മ്മീ	ണ്� (	മങ്ക(�,  പുളി�ങ്കുന്നാം�,
ക	�	ല�,  വെനാടുമുട്�,  Hമ്പിക്കുളി�,
പൈകനാക(� പഞ്ചാ	യത്തുകളി�ല്
ജ്ല��തി(ണ് ശൃഖല സ്ഥി	പ��ല്.
(	മങ്ക(�, പൈകനാക(� ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കളുവെട്
സ്ഥിലത്തു ഓണ്പൈലന് ബൂസ്റ്റിര് ക്കേi	റ�ന്
ക്കേസ്റ്റിഷവെ� നാ�ര്മ്മീ	ണ്�.
(	മങ്ക(�,  പൈകനാക(�,  പള്ള�ക്കൂട്ടുമ,
വെനാടുമുട്� എന്നാം���ട്ങ്ങളി�വെല നാ�ല��ലുള്ള
ജ്ലസ�ഭ(ണ്�കളുവെട് പുനാ§രുദ്ധ	(ണ്�. 


