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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1026 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മാേവലി�ര മ�ല�ിെല �ടിെവ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല തഴ�ര, �റ�ി�ാട്

�ടിെവ� പ�തികൾ ആരംഭി��തിന് സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) മാേവലി�ര മ�ല�ിെല തഴ�ര, െച�ി�ള�ര
പ�ായ�കൾ�ം, മാേവലി�ര
�നിസി�ാലി�ി�മായി അ�ൻേകാവിൽ നദിയിൽ
കിണ�ം, മാേവലി�ര സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസ്
േകാ�ൗ�ിൽ 35 ദശല�ം ലി�ർ (MLD)
േശഷി�� ��ീകരണശാല�ം, ഉ�തതല
ജലസംഭരണിക�ം, വിതരണ �ംഖല�ം ഉൾെ���
200 േകാടി �പ�െട സമ� �ടിെവളള
പ�തി�ായി ഒ� േ�ാജ�് റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ിയി��. ഇതിൽ തഴ�ര, െച�ി�ള�ര
പ�ായ�കളിെല �വർ�ികൾ�് മാ�മായി
ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തിനായി വിശദ പ�തി റിേ�ാർ�്
(DPR) ത�ാറാ�ിയി��്. അ�കാരം തഴ�ര
പ�ായ�ിനായി 65 േകാടി �പ�േട�ം,
െച�ി�ള�ര പ�ായ�ിനായി 67.7 േകാടി
�പ�േട�ം DPR അംഗീകരി�  ്ജലജീവൻ മിഷൻ
പ�തിയിൽ ഉൾെ����തിനായി േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�് ബ�െ�� പ�ായ�ക�െട

തീ�മാനം ലഭി�ി��്. തഴ�ര െച�ി�ള�ര �ാമ
പ�ായ�കൾ� േവ�ി�� ��ത പ�തി ജല
ജീവൻ മിഷനിൽ ഉൾെ���ി അംഗീകാരം
ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി സ�ീകരി��താണ്. എ�ാൽ ��ത
സമ� �ടിെവളള പ�തി�െട ഉത്പാദന
ഘടക�ൾ മാേവലി�ര �നിസി�ാലി�ി�െട
പ�തി നിർേ�ശ�ിലാണ്

ഉൾെ���ിയിരി��ത്. ഈ പ�തി�ായി 67.3
േകാടി �പ�ളള പ�തി നിർേ�ശം േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയി��്. ഈ പ�തി
അ�േയാജ�മായ ശീർഷക�ിൽ ഉൾെ���ി

അംഗീകാര�ിനായി േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
സർ�ാരിേല�് സമർ�ിേ����്. ഭരണി�ാവ്
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�ടിെവ� പ�തി�െട ഒ� ഘടകമാണ് െതേ��ര
പ�ായ�ിെല �റ�ികാട്  ഉ�തതല സംഭരണി.
ഈ പ�തി വ�ി��ം, െതേ��ര, ഭരണി�ാവ്,
���രം പ�ായ�കൾ�ായി വിഭാവനം െച�്
1993 ൽ ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. പ�തി�െട
കിണർ, ജല��ീകരണശാല �ട�ിയവ
മാേവലി�രയിൽ �ായി�ര എ� �ല�ാണ്.
േമൽ പ�തി�െട െറയിൽേവ േ�ാസിംഗ്
ഒഴിെക�ളള പ�ിംഗ് െമയിൻ, �റ�ികാട്

ഉ�തതല സംഭരണി �ട�ിയവ ഏകേദശം 20
വർഷേ�ാളം �ൻപ് �ർ�ീകരി�ി�െ��ി�ം

ക�മലയിൽ െറയിൽേവ േ�ാസ്  െച�് പ�ിംഗ്
െമയിൻ �ാപി�വാൻ െറയിൽേവ അ�മതി
ലഭി�ാ��കാരണം പ�തി �ർ�ീകരി�ാൻ

സാധി�ി�. �തിയകാവ് ക�മല േറാഡിെല
െറയിൽേവ ഓവർ �ിഡ്ജിൽ �ടി ൈപ�്
�ാപി��തിന് െറയിൽേവയിൽ അേപ�
നൽകിെയ�ി�ം െചൈ� ഓഫീസിൽ നി�ം
നിരസി�തിനാൽ െറയിൽേവ നിർേ�ശി� �കാരം
െറയിൽേവ ഓവർ �ിഡ്ജി� (ROB)
സമാ�രമായി മെ�ാ� ൈപ�് �ിഡ്ജ്
നിർ�ി��തി�� അേപ� 2017 ൽ േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി സമർ�ി�. ��ത പ�തി�െട
േജായിൻറ്  ഇൻെ��ൻ 27/04/2021 ൽ
�ർ�ിയായി. ഈ പ�തി നിർേദശ�ിൽ �മി
ഏെ��േ��ിവ��തിനാൽ 23.09.2021 ൽ DRM
ആ�� േയാഗ�ിൽ െറയിൽേവ ഓവർ
�ിഡ്ജിൽ �ടി തെ� ൈപ�് ൈലൻ േ�ാ�്
െച�ാൻ അ�മതി നൽകണെമ�് വീ�ം
അേപ�ി�ി��്. ഈ സാഹചര��ിൽ െറയിൽേവ
േ�ാ�ിംഗ് അ�മതി ലഭ�മായാൽ മാ�േമ പ�തി
�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


