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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2823 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാ��ാട്  മ�ല�ിൽ നട�വ�� വിവിധ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഇ ച�േശഖരൻ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴിൽ കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ നട�വ�� വിവിധ പ�തികൾ
ഏെത�ാമാെണ�് പ�ായ�്/നഗരസഭ തിരി�്
വിശദമാ�ാേമാ ;

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴിൽ കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ നട� വ�� വിവിധ പ�തിക�െട
വിശദാംശം അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.
�ജലവ��് �േഖന കാ��ാട്  മ�ല�ിൽ

മടിൈക �ാമ പ�ായ�ിെല ഗവ. �. പി. �ൾ,
ആലംപാടിയിൽ ��ിമ �ജല സംേപാഷണ പ�തി
നട�ിലാ��തി�� നടപടി �േരാഗമി�വ��.
��ത പ�തി�ാ�� എ�ിേമ�് �ക 1,63,520/-
ആണ്. ഇതിെ� �ണേഭാ�ാകൾ 151 േപരാണ്
(�ളിെല വിദ�ാർഥിക�ം അ��ാപക�ം) �ടാെത
��ത പ�തി നട�ിലാ�� പരിസര
�േദശ�ളി��വർ�ം ഇതിെ� �ണം
ലഭി��താണ്. ��ത പ�തി�െട െടൻഡർ
നടപടി �േരാഗമി� വ��. കാ��ാട്

മ�ല�ിന് കീഴി�� േകാേടാം, േബ�ർ
�ാമപ�ായ�ിൽ ജലനിധി ഒ�ാംഘ��ിൽ

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �ന��ാരണ
���ികൾ ��ിരതാ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി െച�വ���്. കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ ഐ.ഡി.ആർ.ബി �െട കീഴിൽ
നാഷണൽ ൈഹേ�ാളജി േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി
മടിൈക പ�ായ�ിൽ Automatic Rain Gauge
�ാപി��തി�ളള ���ി �ർ�ീകരി�. േമൽ
���ി�െട എ�ിേമ�് �ക 4,53,710/- �പ.
ഇൻ�െമ�് ഇൻ�ാൾ െച�ി��്.

(ബി) ഓേരാ പ�തി�ം എ�ിേമ�് �ക എ�െയ�ം
�ണേഭാ�ാ�ൾ എ�യാെണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴിൽ കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ നട� വ�� വിവിധ പ�തിക�െട
വിശദാംശം അ�ബ� മായി േചർ�ിരി��.
�ജലവ��് �േഖന കാ��ാട്  മ�ല�ിൽ

മടിൈക �ാമ പ�ായ�ിെല ഗവ. �. പി. �ൾ,
ആലംപാടിയിൽ ��ിമ �ജല സംേപാഷണ പ�തി
നട�ിലാ��തി�� നടപടി �േരാഗമി�വ��.
��ത പ�തി�ാ�� എ�ിേമ�് �ക 1,63,520/-
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ആണ്. ഇതിെ� �ണേഭാ�ാകൾ 151 േപരാണ്
(�ളിെല വിദ�ാർഥിക�ം അ��ാപക�ം) �ടാെത
��ത പ�തി നട�ിലാ�� പരിസര
�േദശ�ളി��വർ�ം ഇതിെ� �ണം
ലഭി��താണ്. ��ത പ�തി�െട െടൻഡർ
നടപടി �േരാഗമി� വ��. കാ��ാട്

മ�ല�ിന് കീഴി�� േകാേടാം, േബ�ർ
�ാമപ�ായ�ിൽ ജലനിധി ഒ�ാംഘ��ിൽ

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �ന��ാരണ
���ികൾ ��ിരതാ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി െച�വ���്. കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ ഐ.ഡി.ആർ.ബി �െട കീഴിൽ
നാഷണൽ ൈഹേ�ാളജി േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി
മടിൈക പ�ായ�ിൽ Automatic Rain Gauge
�ാപി��തി�ളള ���ി �ർ�ീകരി�. േമൽ
���ി�െട എ�ിേമ�് �ക 4,53,710/- �പ.
ഇൻ�െമ�് ഇൻ�ാൾ െച�ി��്.

(സി)

ഓേരാ പ�തി�െട�ം �വർ�ന �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ ?

(സി) ജലവിഭവ വ��ിെ� കീഴിൽ കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ നട� വ�� വിവിധ പ�തിക�െട
വിശദാംശം അ�ബ� മായി േചർ�ിരി��.
�ജലവ��് �േഖന കാ��ാട്  മ�ല�ിൽ

മടിൈക �ാമ പ�ായ�ിെല ഗവ. �. പി. �ൾ,
ആലംപാടിയിൽ ��ിമ �ജല സംേപാഷണ പ�തി
നട�ിലാ��തി�� നടപടി �േരാഗമി�വ��.
��ത പ�തി�ാ�� എ�ിേമ�് �ക 1,63,520/-
ആണ്. ഇതിെ� �ണേഭാ�ാകൾ 151 േപരാണ്
(�ളിെല വിദ�ാർഥിക�ം അ��ാപക�ം) �ടാെത
��ത പ�തി നട�ിലാ�� പരിസര
�േദശ�ളി��വർ�ം ഇതിെ� �ണം
ലഭി��താണ്. ��ത പ�തി�െട െടൻഡർ
നടപടി �േരാഗമി� വ��. കാ��ാട്

മ�ല�ിന് കീഴി�� േകാേടാം, േബ�ർ
�ാമപ�ായ�ിൽ ജലനിധി ഒ�ാംഘ��ിൽ

നട�ിലാ�ിയ പ�തിക�െട �ന��ാരണ
���ികൾ ��ിരതാ പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി െച�വ���്. കാ��ാട്

മ�ല�ിൽ ഐ.ഡി.ആർ.ബി �െട കീഴിൽ
നാഷണൽ ൈഹേ�ാളജി േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി
മടിൈക പ�ായ�ിൽ Automatic Rain Gauge
�ാപി��തി�ളള ���ി �ർ�ീകരി�. േമൽ
���ി�െട എ�ിേമ�് �ക 4,53,710/- �പ.
ഇൻ�െമ�് ഇൻ�ാൾ െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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അനുബനന

 ജലസസചനവവവ ഭരണവവവ

കകാഞ്ഞങകാടട് നനിയമസഭ മണ്ഡലതനിൽ നനിലവനിൽ നടപകാകനികകകാണനിരനിക്കുന്ന പ്രവൃതനികൾ

ക്രമ ന ന പ്രവൃതനിയുകട പപേരട് പേഞകായതട്/
നഗരസഭ

ഭരണകാനുമതനി
തുക എസനിപമറട് തുക ഗുണപഭകാകകാകൾ പ്രവൃതനി പുപരകാഗതനി

1 2 3 4 5 6 7

1

അജകാനൂര് ഗകാമപേഞകായതനിൽ 
ചനിതകാരനി പുഴയട് കുറുകക പേഴയ 
ചനിതകാരനി പേകാലതനിനു 
മുകൾഭകാഗതകായനി  ഉപ്പുകവള്ള 
പ്രതനിപരകാധ റഗുപലറര് 
നനിര്മകാണന

അജകാനൂര്
പേഞകായതട്

34,00,00,000 34,00,00,000 685

വനിശദമകായ കപ്രകാജകട് 
റനിപപകാര്ടട് തയകാറകാകനി 
ഭരണകാനുമതനികകായനി 
നബകാര്ഡനിൽ 
സമര്പനിചനിട്ടുണട്.

2
അജകാനൂര് ഗകാമപേഞകായതനിൽ 
തുചകാനന അണകകടനികന്റെ 
അറകുറപേണനി

അജകാനൂര്
പേഞകായതട് 17,71,000 17,71,000 240

95% പ്രവൃതനി 
പൂര്തത്തീകരനിച.

3

അജകാനൂര് ഗകാമപേഞകായതനിൽ 
തപണകാടട് ചനിതകാരനി പതകാടനിനു 
കുറുകക കകകാടനിലങകാടട് ഒറവുങ്കര 
എന്ന സ്ഥലത്തുള്ള 
അണകകടനികന്റെ 
പുനര്നനിര്മകാണന 

അജകാനൂര്
പേഞകായതട് 60.,45,900 60.,45,900 270

പ്രവൃതനി 
ഭരണകാനുമതനികകായനി  
സമര്പനിചനിട്ടുണട്.

4

അജകാനൂര് ഗകാമപേഞകായതനിൽ 
കല്ലുവരമ്പതട് എന്ന സ്ഥലതട് 
ടകാകര്പവപയകാടട് കൂടനിയ 
അണകകടനികന്റെ പുനര് 
നനിര്മകാണന

അജകാനൂര്
പേഞകായതട് 29,60,000 29,60,000 210

പ്രവൃതനിയുകട 
എഗനികമന്റെട് കവചട് 
സസറട് 
പകകാണ്ടകാകര്കട് 
സകമകാറനിയനിട്ടുണട്.

1



I-   ഹരനിതപകരളന

1 കകാഞ്ഞങകാടട് നഗരസഭയനികല 
അലകാമനിപള്ളനി കുളന നവത്തീകരണന

കകാഞ്ഞങകാടട് 
നഗരസഭ  17,00,000  17,00,000 

കപേകാതുകുളന നവത്തീകരണന- 
നഗരസഭയനികല അലകാമനിപള്ളനി 
പുതനിയ ബസട് സകാൻഡനിനു 
അനുബനനിചളള കപേകാതുകുളന 
നവത്തീകരണതനിലൂകട നഗരസഭയനികല
മുഴുവൻ ജനങൾക്കുന 
പ്രപയകാജനകപടന

പ്രവൃതനി 
പുപരകാഗമനിക്കുന. 70 % 
പൂര്തത്തീകരനിച

2
കകാഞ്ഞങകാടട് നഗരസഭയനികല 
പചരക്കുളന നവത്തീകരണന

കകാഞ്ഞങകാടട് 
നഗരസഭ  30,40,000  30,40,000 

കപേകാതുകുളന നവത്തീകരണന 50 
കുടനബങൾകട് പ്രപയകാജനകപടന

സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനിയനിട്ടുണട്.

 II-   റത്തീഹകാബനിലനിപറഷൻ  -   ലനിഫട് 
ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന

1

കകാഞ്ഞങകാടട് നഗരസഭയനികല 
ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ സത്തീമനികന്റെ 
വലതട് കനകാലനികന്റെ  
നവത്തീകരണവുന ഇടതുകനകാലനികന്റെ 
ഫൂടട്പേകാതട് നനിര്മകാണവുന

കകാഞ്ഞങകാടട് 
നഗരസഭ  44,50,000  44,50,000 

ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന അയകകടട്-  
57.47 കഹകര്. കകാരകാട്ടുവയലനിൽ കൃഷനി
കചയ്യുന്ന 150 കര്ഷകര്ക്കുന കനകാൽ 
കരയനിൽ തകാസമനിക്കുന്ന 50 
കുടനബങൾക്കുന.

പ്രവൃതനി 40 % 
പൂര്തത്തീകരനിച

2

A) കകാഞ്ഞങകാടട് 
നഗരസഭയനികല കകാരകാട്ടുവയൽ 
ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന 
നവത്തീകരണന- സനിവനിൽ പ്രവൃതനി 

കകാഞ്ഞങകാടട്
നഗരസഭ  30,00,000  9,70,000 

ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന അയകകടട്-
57.47 കഹകര്. 150 കര്ഷകര്കട്
പ്രപയകാജനകപടന. കൂടകാകത ജനിലകാ

ജയനിലനിപലക്കുന ജനിലകാ
ആശുപേതനിയനിപലക്കുന കകാഞ്ഞങകാടട്
നഗരസഭയനിപലക്കുമുളള കുടനികവളള
പേദ്ധതനികൾകട് പ്രപയകാജനകപടന. 

പ്രവൃതനി 35 % 
പൂര്തത്തീകരനിച

2



B) കകാരകാട്ടുവയൽ ലനിഫട് 
ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന നവത്തീകരണന-
കമകകാനനികൽ പ്രവൃതനി 

 11,00,000 
50 HP പമകാപടകാര് 
സ്ഥകാപേനിച. പ്രവൃതനി 
പുപരകാഗമനിക്കുന

C) കകാരകാട്ടുവയൽ ലനിഫട് 
ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന നവത്തീകരണന-
ഇലകനികൽ പ്രവൃതനി

 5,00,000 കടൻപഡര്ഡട്

3 കകാരകാട്ടുവയൽ ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ
സത്തീമനികന്റെ കമയനിൻ കനകാൽ 
നവത്തീകരണന (0/240 to 0/480)

കകാഞ്ഞങകാടട് 
മുനനിസനിപകാലനിറനി  34,00,000  34,00,000 

ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന അയകകടട്-  
57.47 കഹകര്. കകാരകാട്ടുവയലനിൽ കൃഷനി
കചയ്യുന്ന 150 കര്ഷകര്ക്കുന കനകാൽ 
കരയനിൽ തകാസമനിക്കുന്ന 50 
കുടനബങൾക്കുന.

പ്രവൃതനി 25% 
പൂര്തത്തീകരനിച

 III-   പേദ്ധതനി നവത്തീകരണന

1

നമ്പമകാര്കൽ അണകകടനികന്റെ 
മകസനപസഷൻ- ജനപററര് 
റന, ഇലകനികൽ റ - 
പസകാര്കഷഡട് എന്നനിവയുകട 
നനിര്മകാണന

കകാഞ്ഞങകാടട് 
മുനനിസനിപകാലനിറനി  32,00,000  32,00,000 

നമ്പമകാര്കൽ അണകകടട്-  
അയകകടട്- 255.36 കഹകര്

പ്രവൃതനി 95% 
പൂര്തനിയകായനി

2

ബളകാൽ പേഞകായതനികല 
അപശകാകചകാൽ വനിസനിബനി കന 
ബനിഡട്ജനികന്റെ അറകുറപണനികളന 
കര സനരക്ഷണ പ്രവൃതനിയുന

ബളകാൽ പേഞകായതട്  15,00,000  15,00,000 കകാസട് II സത്തീന -20 കുടനബങൾ
പ്രവൃതനി 60% 
പൂര്തനിയകായനി

3

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന 
പേഞകായതനികല ചനിമപതകാടട് 
വനിസനിബനി യുകട നവത്തീകരണ 
പ്രവൃതനി

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന
പേഞകായതട്

 3,85,000  3,85,000 കകാസട് II സത്തീന. കൃഷനിയുന 
ജലസനരക്ഷണവുന 

പ്രവൃതനി 33% 
പൂര്തനിയകായനി
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4

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന 
പേഞകായതനികല പേരപചകാൽ 
പതകാടനിനട് കുറുകക പേകാലകാന്തടന 
വനിസനിബനി കന ബനിഡട്ജനികന്റെ 
പുനര്നനിര്മകാണന 

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന
പേഞകായതട്  70,00,000  70,00,000 

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന കവസട് എപളരനി 
പേഞകായതട് നനിവകാസനികൾ 
അയകകടട് 13.51 കഹകര്

സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനിയനിട്ടുണട്.

5

ബളകാൽ പേഞകായതനികല 
മഞ്ചുചകാൽ വനിസനിബനിയുകട പേലക 
സസപ്ലൈ കചയ്യുന്ന പ്രവൃതനി ബളകാൽ പേഞകായതട്  2,50,000  2,50,000 

ബളകാൽ പേഞകായതനികല എടകാന 
വകാര്ഡനികല 15 കുടനബങൾ. കൃഷനി, 
ജലസനഭരണന

സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനിയനിട്ടുണട്.

6

കളളകാര് പേഞകായതനികല 
ആടകന വനിസനിബനി കന 
ബനിഡട്ജനികന്റെ പേലക സസപ്ലൈ 
കചയ്യുന്ന പ്രവൃതനി

കളളകാര് പേഞകായതട്  4,30,000  4,30,000 കകാസട് II സത്തീന- പേതനിനകാലകാന 
വകാര്ഡനികല ജലസനരക്ഷവുന കൃഷനിയുന 

കടൻപഡര്ഡട്

IV   മുൻഗണനകാ പ്രവൃതനികൾ 
(Priority works)

1

ബളകാൽ പേഞകായതനികല 
ആനമഞ്ഞൾ അടകകാടട് 
പതകാടനിനട് കുറുകക കരനിവളളടകന 
വനിസനിബനി യുകട നനിര്മകാണന

ബളകാൽ പേഞകായതട്  25,00,000  25,00,000 ബളകാൽ പേഞകായതനികല പേതനിനകാലകാന
വകാര്ഡനികല 30 കുടനബങൾ 
(പേടനിജകാതനി/ പേടനികവര്ഗ പകകാളനനി)

പ്രവൃതനി 25% 
പൂര്തത്തീകരനിച

V   മനിര്പേ   (MIRPA)

1

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന 
പേഞകായതനികല കകാളനിയകാനന 
വനിസനിബനിയുകട നവത്തീകരണ 
പ്രവൃതനി

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന
പേഞകായതട്  3,40,000  3,40,000 

കകാസട് II സത്തീന. ജലസനഭരണവുന 
കൃഷനിയുന 

പ്രവൃതനി 43% 
പൂര്തത്തീകരനിച
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VI   വകാര്ഷനിക പേരനിപേകാലനന

1

പേനതടനി പേഞകായതനികല 
പേകാണത്തൂര് പുഴയട് കുറുകക 
എരനിഞ്ഞനിലനപകകാടട് 
കചകട്ഡകാമനികന്റെ വകാര്ഷനിക 
പേരനിപേകാലനന 2021-22

പേനതടനി
പേഞകായതട്  70,000  70,000 കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 

257.40 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്

2

കളളകാര് പേഞകായതനികല 
കുടനബൂര് പുഴയട് കുറുകക 
സഡപവര്ഷൻ സത്തീമനികന്റെ 2021-
22 വര്ഷതനികല വകാര്ഷനിക 
അറകുറപണനികൾ

കളളകാര് പേഞകായതട്  2,16,000  2,16,000 കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 
202.02 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്

3
പേനതടനി പേഞകായതനികല 
ബളകാനപതകാടട് കചകട്ഡകാമനികന്റെ 
വകാര്ഷനിക പേരനിപേകാലനന 2021-22

പേനതടനി
പേഞകായതട്  1,05,000  1,05,000 കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 

89.07 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്

4

കളളകാര് പേഞകായതനികല 
പേകാണത്തൂര് പുഴയട് കുറുകക 
പൂകയന  കചകട്ഡകാമനികന്റെ 
വകാര്ഷനിക പേരനിപേകാലനന 2021-22

കളളകാര് പേഞകായതട്  28,000  28,000 കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 
182 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്

5

കകാഞ്ഞങകാടട് 
മുനനിസനിപകാലനിറനിയനികല 
നമ്പമകാര്കൽ അണകകടനികന്റെ 
വകാര്ഷനിക പേരനിപേകാലനന 2021-22

കകാഞ്ഞങകാടട്
മുനനിസനിപകാലനിറനി

 4,32,000  4,32,000 കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 
255.36 കഹകര്

കടൻപഡര്ഡട്

6

മടനിസക പേഞകായതനികല 
മണകടവട് വനിസനിബനിയുകടയുന 
കനകാലനികന്റെയുന വകാര്ഷനിക 
പേരനിപേകാലനന 2021-22

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  1,70,000  1,70,000 കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 

133.48 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്
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7

കകാഞ്ഞങകാടട് 
മുനനിസനിപകാലനിറനിയനികല 
കകാരകാട്ടുവയൽ ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ
സത്തീമനികന്റെ വകാര്ഷനിക പേരനിപേകാലനന
2021-22

കകാഞ്ഞങകാടട്
മുനനിസനിപകാലനിറനി  2,53,000  2,53,000 

കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 
57.47 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്

8
മടനിസക പേഞകായതനികല 
കണനിചനിറ വനിസനിബനിയുകട  
വകാര്ഷനിക പേരനിപേകാലനന 2021-22

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  59,000  59,000 

കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 
109.78 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്

9
മടനിസക പേഞകായതനികല 
കുപണൻവയൽ വനിസനിബനിയുകട  
വകാര്ഷനിക പേരനിപേകാലനന 2021-22

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  50,000  50,000 

കകാസട് I സത്തീന ആയകകടട് വനിസത്തീര്ണന 
73.4 കഹകര് കടൻപഡര്ഡട്

കകാസറപഗകാഡട് വനികസന 
പേകാപകജട്

1

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന 
പേഞകായതനികല പേരപചകാൽ 
പതകാടനിനട് കുറുകക കടയങ്കയന 
വനിസനിബനി നനിര്മകാണന

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന
പേഞകായതട്

 44,00,000  44,00,000 കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന കവസട് എപളരനി 
പേഞകായതനികല 70 കുടനബങൾ

പ്രവൃതനി  പൂര്തത്തീകരനിച

2

പേനതടനി ഗകാമപേഞകായതനികല 
മകാനടകന- എരനിഞ്ഞനിലനപകകാടട് 
പതകാടനിനട് കുറുകക തനിമഞകാൽ 
റബ്ബര് കചകട്ഡകാന നനിര്മകാണന

പേനതടനി
പേഞകായതട്  48,00,000  48,00,000 

പേനതടനി പേഞകായതനികല ഒന്നകാന 
വകാര്ഡനികല 50 കുടനബങൾ- 
കൃഷയുന ജലസനരക്ഷണവുന

പ്രവൃതനി 90% 
പൂര്തത്തീകരനിച

3

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന 
പേഞകായതനികല പേകാമ്പങകാനന- 
പകകാടമടൽ പതകാടനിനട് കുറുകക 
കുറുമ്പകായനി വനിസനിബനി കന ബനിഡട്ജട്
നനിര്മകാണന

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന
പേഞകായതട്  52,00,000  52,00,000 

അയകകടട്  21.72 കഹകര്. 
ജലസനരക്ഷവുന ഗതകാഗത സസൗകരമന 
ഒരുകലന

പ്രവൃതനി 90% 
പൂര്തത്തീകരനിച
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4

ബളകാൽ പേഞകായതനികല 
സചതവകാഹനിനനി പുഴയുകട 
കുറുകക സമകയതട് പദവഗനിരനി 
പകകാളനനികട് സമത്തീപേന വനിസനിബനി 
കന ടകാകര് പവ നനിര്മകാണന

ബളകാൽ പേഞകായതട്  86,70,000  86,70,000 
പദവഗനിരനി പേടനികവര്ഗ്ഗ പകകാളനനിയനികല
70 കുടനബങൾ

പ്രവൃതനി 70% 
പൂര്തത്തീകരനിച

5

കകാഞ്ഞങകാടട് 
മുനനിസനിപകാലനിറനിയനികല 
കകാരകാട്ടുവയൽ ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ
സത്തീമനികന്റെ നവത്തീകരണ പ്രവൃതനി

കകാഞ്ഞങകാടട്
മുനനിസനിപകാലനിറനി

 86,50,000  86,50,000 
ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ സത്തീന- അയകകടട്  
57.47 കഹകര്. കനൽ കൃഷനി, 
ജലസുരക്ഷ

പ്രവൃതനി 50% 
പൂര്തത്തീകരനിച

6
മടനിസക പേഞകായതനികല 
മധുരപകകാടട് വനിസനിബനിയുകട 
പുനര്നനിര്മകാണന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  63,00,000  63,00,000 86 ഗുണപഭകാകകാകൾ അയകകടട് - 

24.1602 കഹകര്
പ്രവൃതനി 20% 
പൂര്തത്തീകരനിച

7
കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന 
പേഞകായതനികല കപണകാതട് 
വനിസനിബനിയുകട നവത്തീകരണന

കനിനകാനൂര് കരനിന്തളന
പേഞകായതട്  11,00,000  11,00,000 കകാസട് II സത്തീന ജലസനരക്ഷണന, കൃഷനി കടൻപഡര്ഡട്

8
മടനികക പേഞകായതനികല 
പമകാനകാചവളപട് വനിസനിബനിയുകട 
പുനര്നനിര്മകാണന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  62,00,000  62,00,000 146 ഗുണപഭകാകകാകൾ അയകകടട് 

19.9043 കഹകര്
സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനി.

9 മടനികക പേഞകായതനികല 
പുളനികകാൽ വനിസനിബനി നനിര്മകാണന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  82,00,000  82,00,000 348 ഗുണപഭകാകകാകൾ ആയകകടട് 

30.98 കഹകര്
സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനി.

10
ബളകാൽ പേഞകായതനികല 
സമതകാനനിയനികല വനിസനിബനി കന 
ടകാകര് പവ നനിര്മകാണന

ബളകാൽ പേഞകായതട്  99,50,000  87,60,000 
100 കുടനബങൾ പേടനികജകാതനി 
പേടനികവര്ഗ്ഗ പകകാളനനിയുന വകാര്ഡട് 13 
കല നനിവകാസനികളന

സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനി.

11
കകാഞ്ഞങകാടട് പബകാകട് 
പേഞകായതനികല മകാനൂരനിചകാൽ 
പുഴയുകട പുനുജത്തീവനന

പകകാപടകാന പബളൂര്,
മടനിസക ,

കനിനകാനൂര്- കരനിന്തളന
ഗകാമപേഞകായത്തുകൾ

 1,62,30,000  1,62,30,000 പുഴ പുനരുജത്തീവനന ജലസുരക്ഷ കടൻപഡര്ഡട്
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12
ബളകാൽ പേഞകായതനികല 
കകാരനിപയകാടട്ചകാൽ വനിസനിബനി 
നവത്തീകരണന- കകഡനിപേനി 2021-22

ബളകാൽ പേഞകായതട്  7,40,000  _ 
എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന ഭരണകാനുമതനി ലഭനിച.

13
കകഡനിപേനി 2021-22 ബളകാൽ 
പേഞകായതനികല കകകാന്നകകാടട് 
വനിസനിബനി നവത്തീകരണന

ബളകാൽ പേഞകായതട്  7,80,000  _ 
എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന ഭരണകാനുമതനി ലഭനിച.

14

കകഡനിപേനി 2021-22 ബളകാൽ 
ഗകാമപേഞകായതനികല 
എടപതകാടട് തകാകഴ  വനിസനിബനി 
നവത്തീകരണന

ബളകാൽ പേഞകായതട്  7,10,000  _ എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന

ഭരണകാനുമതനി ലഭനിച.

15
കകഡനിപേനി 2021-22 ബളകാൽ 
പേഞകായതനികല എടപതകാടട് 
വനിസനിബനി നവത്തീകരണന

ബളകാൽ പേഞകായതട്  6,00,000  _ എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന ഭരണകാനുമതനി ലഭനിച.

എസട്  .  ഡനി  .  ആര്  .  എഫട്

1

എസട്ഡനിആര്എഫട്- പകകാപടകാന 
പബളൂര് പേഞകായതനികല 
കകാലനികടവട് വനിസനിബനിയുകട 
നവത്തീകരണവുന അടനിയന്തനിര 
അറകുറപണനികളന

പകകാപടകാന പബളൂര്
ഗകാമപേഞകായതട്  5,90,000  5,90,000 എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 

ജലസനരക്ഷണന
പ്രവൃതനി 100% 
പൂര്തത്തീകരനിച

2
എസട്ഡനിആര്എഫട്- കള്ളകാര് 
പേഞകായതനികല വകാഴവളപട് 
വനിസനിബനിയുകട അറകുറപണനികൾ

കളളകാര് പേഞകായതട്  6,93,300  6,93,300 എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന

പ്രവൃതനി 100% 
പൂര്തത്തീകരനിച

3

എസട്ഡനിആര്എഫട്- കള്ളകാര് 
പേഞകായതനികല ചുളളനികര 
കകകാപടകാടനി പതകാടനിനട് കുറുകക 
കക്കുണനിൽ വനിസനിബനിയുകട 
അറകുറപണനികൾ

കളളകാര് പേഞകായതട്  5,70,600  5,70,600 എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന

പ്രവൃതനി 95% 
പൂര്തത്തീകരനിച
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4

എസട്ഡനിആര്എഫട്- മടനിസക 
ഗകാമപേഞകായതനികല 
പുതനിയകണന വനിസനിബനി 
അടനിയന്തനിര അറകുറപണനികളന 
നവത്തീകരണവുന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  20,50,000  15,00,000 

എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന

പ്രവൃതനി 60% 
പൂര്തത്തീകരനിച

5

എസട്ഡനിആര്എഫട്- മടനിസക 
ഗകാമപേഞകായതനികല മുങതട് 
വനിസനിബനിയുകട അടനിയന്തനിര 
അറകുറപണനികളന 
നവത്തീകരണവുന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  19,80,000  12,80,000 

എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന

പ്രവൃതനി 60% 
പൂര്തത്തീകരനിച

6

എസട്ഡനിആര്എഫട്- മടനിസക 
ഗകാമപേഞകായതനികല തുമ്പ 
വനിസനിബനിയുകട അടനിയന്തനിര 
അറകുറപണനികളന 
നവത്തീകരണവുന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  14,30,000  11,80,000 എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 

ജലസനരക്ഷണന
പ്രവൃതനി 50% 
പൂര്തത്തീകരനിച

7

എസട്ഡനിആര്എഫട്- മടനിസക 
ഗകാമപേഞകായതനികല സതക്കൂട ന 
വനിസനിബനിയുകട അടനിയന്തനിര 
അറകുറപണനികളന 
നവത്തീകരണവുന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്

 21,50,000  17,40,000 എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന

പ്രവൃതനി സ്ഥലന 
കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനിയനിട്ടുണട്

8

എസട്ഡനിആര്എഫട്- മടനിസക 
ഗകാമപേഞകായതനികല 
പകകാരപങകാടട് വനിസനിബനിയുകട 
അടനിയന്തനിര അറകുറപണനികളന 
നവത്തീകരണവുന

മടനിസക
ഗകാമപേഞകായതട്  16,00,000  13,30,000 

എന.ഐ കകാസട് II പേദ്ധതനി കൃഷനി 
ജലസനരക്ഷണന

സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനിയനിട്ടുണട്.
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ഹരനിതപകരളന  -   എന  .  ഐ 
കകാസട്   I   പേദ്ധതനി

1

കമമ്മ്യൂണനിറനി സമപക്രകാ 
ഇറനിപഗഷൻ- കളളകാര് 
പേഞകായതനികല അയൻകകാവട് 
-വളയനകുണട്- സപേനനികര 
പേദ്ധതനി പസകാതസട് നവത്തീകരണന 

കളളകാര് പേഞകായതട്  67,00,000  67,00,000 
അയൻകകാവട് -വളയനകുണട്- 
സപേനനികരയനികല 70 കുടനബങൾ

പ്രവൃതനി 30% 
പൂര്തത്തീകരനിച

2

മടനിസക ഗകാമപേഞകായതനികല 
കണനിചനിറ പുഴയട് കുറുകക 
കടവുങ്കകാൽ വനിസനിബനി 
നനിര്മകാണന

മടനിസക
പേഞകായതട്

 95,00,000  94,00,000 930 ഗുണപഭകാകകാകൾ ആയകകടട് 
വനിസത്തീര്ണന-58.2 കഹകര്

സ്ഥലന കരകാറുകകാരനട് 
സകമകാറനി.

3

കളളകാര് പേഞകായതനികല 
അയങ്കകാവട്-വളയനകുണട്-
സപേനനികര-സമപക്രകാ 
ഇറനിപഗഷൻ കപ്രകാജകട്

കളളകാര് പേഞകായതട്  30,00,000  30,00,000 അയൻകകാവട് -വളയനകുണട്- 
സപേനനികരയനികല 70 കുടനബങൾ

റത്തീകടപണര്ഡട്
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പകരള വകാടര് അപതകാറനിറനി

ക്രമ 
നന. പ്രവൃതനിയുകട പപേരട്

പേഞകായതട്/
മുൻസനിപകാലനിറനി

എസനിപമറട്
തുക

ഗുണപഭകാ
കകാകളകട

എണന

നനിലവനികല
സ്ഥനിതനി

1 
ഡനിപപകാസനിറട് പ്രവൃതനി- സപേപട് 
സലൻ നത്തീടൽ-ഇടമൽ  പകകാളനനി

കകാഞ്ഞങകാടട്
മുനനിസനിപകാലനിറനി 2 ലക്ഷന രൂപേ 30 

പ്രവൃതനിയുകട 
20 % 

പൂര്തത്തീകരനിച.

2 
ഡനിപപകാസനിറട് പ്രവൃതനി- സപേപട് 
സലൻ നത്തീടൽ-തകായൽ കകകാളവയൽ
പകകാളനനി

അജകാനൂര്
പേഞകായതട് 5 ലക്ഷന രൂപേ 56 

പ്രവൃതനിയുകട 
20 % 

പൂര്തത്തീകരനിച.

3 

കജ.കജഎന- കകാസറപഗകാഡട് ജനില-
ബളകാൽ പേഞകായതട്-ഗകാര്ഹനിക 
കുടനികവളള കണക്ഷൻ നൽകലന 
സപേപട് സലൻ നത്തീട്ടുന്ന പ്രവൃതനിയുന.

ബളകാൽ
പേഞകായതട്

417.6 ലക്ഷന
രൂപേ 6100 

പ്രവൃതനിയുകട 
37 % 

പൂര്തത്തീകരനിച.

4 

എസട് ടനി കഡവലപട്കമൻറട്-2016-2017 
ജനിലകാ പേഞകായതട്-    കപേകാടനിപേളളന 
എസട് ടനി പകകാളനനി -കുടനികവളള 
പേദ്ധതനി 

ബളകാൽ
പേഞകായതട്

22.1 ലക്ഷന
രൂപേ

100 
പ്രവൃതനിയുകട 

97 % 
പൂര്തത്തീകരനിച.

5 

പസറട് പ്ലൈകാൻ 2019-20- ഞണടട  
കകാഞ്ഞങകാടട് -പേഴയ 200 എന.എന എ
സനി സപേപട് സലൻ മകാറനി പുതനിയ 
സപേപട് സലൻ - അമ്പലത്തുനകര 
മുതൽ കചമടന വയൽ വകര 
സ്ഥകാപേനിക്കുന്ന പ്രവൃതനി

കകാഞ്ഞങകാടട്
മുനനിസനിപകാലനിറനി

98.6 ലക്ഷന
രൂപേ

1000 
പ്രവൃതനിയുകട 

85 % 
പൂര്തത്തീകരനിച.

6 

കജ.കജ.എന- കകാസറപഗകാഡട് ജനില-
മടനിസക പേഞകായതട്-ഗകാര്ഹനിക 
കുടനികവളള കണക്ഷൻ നൽകലന 
സപേപട് സലൻ നത്തീടലന

മടനിസക
പേഞകായതട്

2736.5 ലക്ഷന
രൂപേ 24625

പ്രവൃതനിയുകട
ഭകാഗമകായനി 4925

കണക്ഷൻ
നൽപകണ്തനിൽ

704
കണക്ഷനുകൾ
നൽകനിയനിട്ടുണട്.

ബകാകനി
കണക്ഷനുകൾ
നൽകുന്നതനിനട്
പവണനി, ലഭനിച
കടണറുകളകട
പേരനിപശകാധന

നടന വരുന.



7 

കജ.കജഎന- കള്ളകാര് 
പേഞകായതനിപലകട് വനിതരണ ശനഖല 
സ്ഥകാപേനിചട് ഗകാര്ഹനിക കണക്ഷൻ 
നൽകുന്ന പ്രവൃതനി.

കള്ളകാര് 
പേഞകായതട് 549 ലക്ഷന 6000 80% 

പൂര്തത്തീകരനിച.

8 

കജ.കജഎന-.പേനതടനി 
പേഞകായതനിപലകട് വനിതരണ ശനഖല 
സ്ഥകാപേനിചട് ഗകാര്ഹനിക കണക്ഷൻ 
നൽകുന്ന പ്രവൃതനി

പേനതടനി 
പേഞകായതട്

528 ലക്ഷന 4800 87% 
പൂര്തത്തീകരനിച

9 

കജ.കജഎന- പകകാപടകാന പബളൂര് 
പേഞകായതനിപലകട് വനിതരണ ശനഖല 
സ്ഥകാപേനിചട് ഗകാര്ഹനിക കണക്ഷൻ 
നൽകുന്ന പ്രവൃതനി

പകകാപടകാന 
പബളൂര് 
പേഞകായതട്

1504 ലക്ഷന 20800 36% 
പൂര്തത്തീകരനിച

10

കജ.കജഎന- അജകാനൂര്
 പേഞകായതനിപലകട് വനിതരണ ശനഖല
സ്ഥകാപേനിചട് ഗകാര്ഹനിക കണക്ഷൻ 
നൽകുന്ന പ്രവൃതനി

അജകാനൂര്
പേഞകായതട്

8776.87
ലക്ഷന

38672 19%
പൂര്തത്തീകരനിച



ജലനനിധനി

ക്രമ
നമ്പര്

പേദ്ധതനിയുകട പപേരട് എസനിപമറട്
തുക (TS)

ഗുണപഭകാ
കകാകളകട
വനിവരങൾ

പ്രവര്തന പുപരകാഗതനി

1 കുതനിരകൽ 370000/- 18 പൂര്തത്തീകരനിച
2 പമഘ 365000/- 26 പൂര്തത്തീകരനിച
3 ഓലകര 361000/- 18 പൂര്തത്തീകരനിച
4 സസൗപേര്ണനിക 426000/- 19 പൂര്തത്തീകരനിച
5 സചതനമ 395000/- 24 90%  പൂര്തത്തീകരനിച.  (സനിവനിൽ

വര്കട്  കഴനിഞ.  പേമ്പട്  കസറട്
കവകകാനുണട്.  വര്കട്  ഓര്ഡര്
കകകാടതനിട്ടുണട്.)

6 കൃഷ 667000/- 36 90%  പൂര്തത്തീകരനിച.  (സനിവനിൽ
വര്കട്  കഴനിഞ.  പേമ്പട്  കസറട്
കവകകാനുണട്.  വര്കട്  ഓര്ഡര്
കകകാടതനിട്ടുണട്.)

7 കചമകാരൻപകകാടട് 220000/- 8 പൂര്തത്തീകരനിച
8 നത്തീപരകാതട് 436000/- 23 90%  പൂര്തത്തീകരനിച.  (സനിവനിൽ

വര്കട്  കഴനിഞ.  പേമ്പട്  കസറട്
കവകകാനുണട്.  വര്കട്  ഓര്ഡര്
കകകാടതനിട്ടുണട്.) 

9 കത്തീനനിപകാറ 499500/- 49 90%  പൂര്തത്തീകരനിച.  (സനിവനിൽ
വര്കട്  കഴനിഞ.  പേമ്പട്  കസറട്
കവകകാനുണട്.  വര്കട്  ഓര്ഡര്
കകകാടതനിട്ടുണട്.)

10 സസൗഹൃദ 428000/- 18 പൂര്തത്തീകരനിച
11 നകായനകാര്  സകാരക

കുടനികവള്ള പേദ്ധതനി
960000/-
(അടങ്കൽ
തുക)

37 എസനിപമറട് തയകാറകാകനി വരുന

12 ഉദയ ഉദയപുരന 830000/-
(അടങ്കൽ
തുക)

70 എസനിപമറട് തയകാറകാകനി വരുന



കമകകാനനികൽ

ക്രമ
നന

പേദ്ധതനി തുക പ്രവൃതനി പുപരകാഗതനി

1 കകാഞ്ഞങകാടട് മുൻസനിപകാലനിറനിയനിൽ 
കകാരകാടട് വയൽ ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ 
പേദ്ധതനിയനിൽ പേമ്പട്കസറട് സ്ഥകാപേനികൽ

11,00,000 പേമ്പട് കസറട് സ്ഥകാപേനിച. സപേപട്
സലൻ സ്ഥകാപേനിക്കുന്നതനിനുളള
പ്രവൃതനികൾ നടനവരുന.

2 കകാഞ്ഞങകാടട് മുൻസനിപകാലനിറനിയനിൽ 
കകാരകാടട് വയൽ ലനിഫട് ഇറനിപഗഷൻ 
പേദ്ധതനിയനിൽ  നനിലവനിലളള 
പേമ്പട്കസറ്റുകളകട അറകുറപണനികൾ

37,000 പേമ്പട് കസറ്റുകളകട
അറകുറപണനികൾക്കുളള കടണര്

നടപേടനികൾ പുപരകാഗമനിക്കുന. 


