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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2884 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െന�ാറ മ�ല�ിെല എലവ േ�രി, പ��ന �ടിെവ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ)
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

െന�ാറ മ�ല�ിെല എലവ േ�രി, പ��ന

�ടിെവ� പ�തിക�െട �വർ�ന�ൾ ഏത്

ഘ�ംവെരയായി എ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) േപാ��ി ഡാം േ�ാത�ായ ഈ പ�തിക�െട

ഘടക�ൾ െന�ാറ പ�ായ�ിെല 
േപാ��ിയിൽ 26 ദശ ല�ം ലി�ർ ജല

��ീകരണ ശാല ,600 ഡി ഐ െക 9 -280 മീ�ർ

േറാ വാ�ർ പ�ിങ്  െമയിൻ ,43 എച് പി േറാ വാ�ർ

പ�് െസ�കൾ -2 എ�ം ,630 െക വി എ
�ാൻസ്  േഫാർമർ എ�ിവയാണ്. പ�തി 52 %
�ർ�ീകരി�.           ഈ പ�തി�െട ര�ാം

ഘ�മായി ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി 24-12-2020 ന് എലവേ�രി

പ�ായ�ിൽ 2017 ഗാർഹിക കണ��കൾ

നൽ��തിനായി 3900 ല�ം

�പ�െട�ം പ��ന പ�ായ�ിൽ 6058
ഗാർഹിക കണ��കൾ നൽ��തിനായി 5800
ല�ം �പ�െട�ം ഭരണാ�മതി നൽകി .ഈ
പ�തി�െട ഘടക�ൾ എലവേ�രി

െവ�ായ�ാറയിൽ 10 ല�ം ലി�ർ ഉ�തതല

സംഭരണി, ,പ��ന കാേരാ�്   വാമലയിൽ  33
ല�ം ലി�ർ ഉ�തതല സംഭരണി ,700 മി. മീ. ഡി

ഐ െക 9 േകാമൺ �ിയർ വാ�ർ പ�ിങ്  െമയിൻ

-9650 മീ�ർ ,എലവേ�രി�ായി 250 മി. മീ. ഡി ഐ
െക 9 േകാമൺ �ിയർ വാ�ർ പ�ിങ്  െമയിൻ

-2800 മീ�ർ , പ��ന�ായി 600 മി. മീ. ഡി ഐ െക

9 േകാമൺ �ിയർ വാ�ർ പ�ിങ്  െമയിൻ -4400
മീ�ർ ,217 എച് പി േകാമൺ �ിയർ വാ�ർ പ�്

െസ�കൾ -3 എ�ം, എലവേ�രിയിൽ 500 മി. മീ.
ഡി ഐ െക 9 �തൽ 90 മി മീ പി വി സി വെര��

94 .698 കി മീ  വിതരണ �ംഖല ,പ��നയിൽ 500
മി. മീ. ഡി ഐ െക 9 �തൽ 90 മി. മീ. പി. വി. സി

വെര�� 121 .303 കി. മീ  വിതരണ �ംഖല

എ�ിവയാണ്.

(ബി) ഈ പ�തിക�മായി ബ�െ��് നാളി�വെര

എെ��ാം �വർ�ന�ളാണ്

(ബി) I.കിഫ് ബി പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ 1 2
�ാരിഫയ�ക�െട �ാ�റിങ്  വർ�കൾ
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നട�ിയി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ? �ർ�ീകരി�. 2). ഫിൽ�ർ െബ�ക�െട

വാക് േവ� �കളി�� േകാളം ���ിക�െട

േകാൺ�ീ�് ���ികൾ �േരാഗമി�വ��. 3).
േ�ാറിൻ �മിെ� േകാർെബൽ ബീം ���ികൾ

�േരാഗമി�വ��. 4). െകമി�ൽ ഹൗസിെ�

ഫൗേ�ഷൻ ���ികൾ �േരാഗമി� വ��. 5).
പ�് ഹൗസിെ� �ിക് സ്  വർക് സ്  ���ികൾ

�േരാഗമി�വ��. �ടാെത േറാ വാ�ർ പ�ിങ്

െമയിനി�� 600 എംഎം ഡി ഐ ൈപ�ി��

സൈ�  ഓർഡർ നൽകിയി��്. �സ്  �ത പ�തി

31-12-2021-ഓെട �ർ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്. II. ജലജീവൻ മിഷൻ പ�തി�െട

വിശദാംശ�ൾ നിലവിൽ 85 കി. മീ നീള�ിൽ

ൈപ�് ൈലൻ �ാപി� . 10 ല�ം ലി�ർ

ഉ�തതല സംഭരണി �െട പി. വി. സി വർ�കൾ

�േരാഗമി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


