
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2890 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിെല ചീ േ�ാട്  �ടിെവളള പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

െകാേ�ാ�ി മ�ല�ിൽ ചീ േ�ാട്  �ടിെവളള
പ�തി�െട ഭാഗമായ�ം ജലജീവൻ മിഷനിൽ
ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി  വ���മായ
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േ��് പാൻ
ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി ചീേ�ാട്  �ടിെവ�
പ�തി�ായി വിതരണ �ംഖല
�ാപി��തിനായി 40 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകി. പ�തി നാല്
പാേ��കളായി�ാണ് നട�ിലാ��ത്. അതിൽ
േടാേപാ�ാഫി�ൽ സർേ� �വർ�ി

�ർ�ീകരി�. ബാ�ി�� �� പാേ��
കളിലായി ആെക 251 .5 കി.മീ. ൈപ�്
�ാപി��തിൽ 69 കി. മി. �ർ�ീകരി�. ബാ�ി
ൈപ�് ഇ�� �വർ�ി �േരാഗമി�ക�ം
െച��. ജല ജീവൻ മിഷെ� ഫ�്
ഉപേയാഗി�� ഭരണാ�മതി �ക�ം �ടിെവ�
കണ��ക�െട എ��ം (FHTC) താെഴ
പറ��. 1.ചീേ�ാട്  - 1800 ല�ം FHTC 5748
എ�ം - ���ി െട�ർ െച�് �ീ
ക�ാളിഫിേ�ഷൻ ഘ��ിലാണ്. 2.െച�കാവ്
-1800 ല�ം FHTC- 5091 എ�ം - ���ി

�േരാഗമി� വ��. 3.��വ�ർ -1800 ല�ം

FHTC- 3380 എ�ം - ഒ�ാം ഘ�ം ���ി

�േരാഗമി� വ��. ര�ാം ഘ� ���ി�െട

െട�ർ �ീ ക�ാളിഫിേ�ഷൻ ഘ��ിലാണ്

4.�ളി�ൽ -1800 ല�ം-FHTC-6054എ�ം -
���ി �േരാഗമി� വ��. 5.വാഴ�ാട്  -1800
ല�ം -FHTC-6746 എ�ം - ���ി �േരാഗമി�
വ��. 6.വാഴ�ർ -1800 ല�ം -FHTC-5746
എ�ം - ���ി �േരാഗമി� വ��.

(ബി) ��ത മ�ല�ിെല ഓേരാ പ�ായ�ി�ം

എ� �പ�െട പ�തികൾ വിഭാവനം െച�െവ�ം
പ�തി ���ികൾ നിലവിൽ ഏത്
ഘ��ിലാെണ��ളള വിശദാംശ�ൾ
പ�ായ�്/�നിസി�ാലി�ി തിരി�്
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േ��് പാൻ
ഫ�ിൽ ഉൾെ���ി ചീേ�ാട്  �ടിെവ�
പ�തി�ായി വിതരണ �ംഖല
�ാപി��തിനായി 40 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകി. പ�തി നാല്
പാേ��കളായി�ാണ് നട�ിലാ��ത്. അതിൽ
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േടാേപാ�ാഫി�ൽ സർേ� �വർ�ി

�ർ�ീകരി�. ബാ�ി�� �� പാേ��
കളിലായി ആെക 251 .5 കി.മീ. ൈപ�്
�ാപി��തിൽ 69 കി. മി. �ർ�ീകരി�. ബാ�ി
ൈപ�് ഇ�� �വർ�ി �േരാഗമി�ക�ം
െച��. ജല ജീവൻ മിഷെ� ഫ�്
ഉപേയാഗി�� ഭരണാ�മതി �ക�ം �ടിെവ�
കണ��ക�െട എ��ം (FHTC) താെഴ
പറ��. 1.ചീേ�ാട്  - 1800 ല�ം FHTC 5748
എ�ം - ���ി െട�ർ െച�് �ീ
ക�ാളിഫിേ�ഷൻ ഘ��ിലാണ്. 2.െച�കാവ്
-1800 ല�ം FHTC- 5091 എ�ം - ���ി

�േരാഗമി� വ��. 3.��വ�ർ -1800 ല�ം

FHTC- 3380 എ�ം - ഒ�ാം ഘ�ം ���ി

�േരാഗമി� വ��. ര�ാം ഘ� ���ി�െട

െട�ർ �ീ ക�ാളിഫിേ�ഷൻ ഘ��ിലാണ്

4.�ളി�ൽ -1800 ല�ം-FHTC-6054എ�ം -
���ി �േരാഗമി� വ��. 5.വാഴ�ാട്  -1800
ല�ം -FHTC-6746 എ�ം - ���ി �േരാഗമി�
വ��. 6.വാഴ�ർ -1800 ല�ം -FHTC-5746
എ�ം - ���ി �േരാഗമി� വ��.

(സി) ���ി�െട കരാർ �ക�മായി ബ�െ��്

ൈപ�ിെ� വില നി�യി�ാ�ത് കാരണം
െട�ർ നടപടി �ർ�ിയാ�ാ� അവ�
നിലവി�േ�ാ; എ�ിൽ എെത�ാം പ�തിക�െട
െട�ർ നടപടികളാണ് �ർ�ീകരി�ാ�ളളത്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി)
ഉ�്. . 1. ചീേ�ാട്  പ�ായ�ിനാ�ളള ഗാർഹിക
�ടിെവളള കണ�ൻ നൽക�ം അ�ബ�
���ിക�ം 2. ��വ�ർ പ�ായ�ിനാ�ളള

ഗാർഹിക �ടിെവളള കണ�ൻ നൽക�ം
അ�ബ� ���ിക�ം

(ഡി)
��ത നടപടി എേ�ാൾ �ർ�ീകരി�  ്പ�തി
യാഥാർ��മാ�വാൻ കഴി�െമ�്
വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) ൈപ�് സാമ�ിക�െട നിര�് ���ി
നി�യി��ത് പരിഗണനയിലാണ്. നിര�്
���� �റ�് െടൻഡർ െച� �ടർ ���ികൾ

�ർ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


