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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3490 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ ജി�യിെല �ള��െട നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ
Shri. P. Prasad

(�ഷി വ��് മ�ി)

(എ) 2016 ന് േശഷം േസായിൽ കൺസർേവഷൻ വ��്
ആല�ഴ ജി�യിൽ എ� �ള��െട നവീകരണം
നട�ിയി�െ��് മ�ലാടി�ാന�ിൽ

വിശദമാ�േമാ;

(എ) 2016-ന് േശഷം മ�് പര�േവ�ണ മ�് സംര�ണ

വ��് ഒ�ത് �ള��െട നവീകരണമാണ് ആല�ഴ

ജി�യിൽ �ർ�ിയാ�ിയി��ത്. വിശദാംശം
അ�ബ�ം - I ആയി േചർ��.

(ബി)

മാേവലി�ര മ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�ം
�ർ�ീകരി�ാ� ���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) പതി��ാം ധനകാര� ക�ീഷെ�
ധനസഹായേ�ാെട�� ��നാട്  പാേ�ജിൽ
ഉൾെ���ി ഭരണാ�മതി ലഭി� 23 �ള�ളിൽ
ഒ�ത് �ള��െട നവീകരണ ���ി

�ർ�ീകരി�ി��്. നവീകരണ ���ി

�ർ�ീകരി�ാ� �ള��െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം-II ആയി േചർ��.

(സി)

��ത ���ികൾ �ർ�ീകരി�വാൻ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(സി) പതി��ാം ധനകാര� ക�ീഷൻ കാലയളവിൽ
�ർ�ീകരി� �വർ�ന�ൾ�് 258.64 ല�ം

�പ പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷൻ
ധനസഹായ�ിൽ നി�ാണ് ലഭ�മായത്.
പതിനാലാം ധനകാര� ക�ീഷനിൽ നി�ം, ര�ാം
��നാട്  പാേ�ജിൽ നി�ം മ�് പര�േവ�ണ മ�്
സംര�ണ വ��ിന് പ�തികെളാ�ം തെ�
ലഭി�ി�ി�. 2010 കാലഘ��ിെല െഷഡ�ൾ ഓഫ്
േറ�്സ്  �കാരം ത�ാറാ�ിയ പ�തികൾ
നിലവിൽ നട�ാ�ണെമ�ിൽ 2018-െല െഷഡ�ൾ
ഓഫ് േറ�്സ്  �കാരം പ�തിേരഖ ���ി
ത�ാറാേ����്. ഫ�ിെ�
ലഭ�ത�റ��തിനാൽ �ിതല പ�ായ�കളിെല

പ�തി വിഹിതം ലഭ�മാ�� പ�ം മാ�േമ ടി
�ള��െട തൽ�ിതി പരിേശാധി�  ്നിലവിെല
സാഹചര��ിൽ നവീകരണം സാധ�മാ�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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അനുബന്ധം  -I  

2016-  ന് ശേ�ഷം ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് മണ്ണ് പര്യശേ ക്ഷണ മണ്ണ് സംരക്ഷണ  കുപ്പ് ന ീകരിച്ച  
കുളങ്ങളുടെ- പട്ടിക

ക്രമ
നം. കുളത്തിടെ2 ശേപര് നിശേയോജക

മണ്ഡലം
1 ടെ5മ്പന്തറ ശേക്ഷത്രക്കുളം ആലപ്പുഴ
2 തോനോകുളം ആലപ്പുഴ
3 തൃശേ>ോ ില് ശേക്ഷത്രക്കുളം ആലപ്പുഴ
4 കണക്കൂര് ശേക്ഷത്രക്കുളം ആലപ്പുഴ
5 ടെപോന്നുരുട്ട് ശേക്ഷത്രക്കുളം കോയംകുളം
6 ശേ5രോ ള്ളക്കുളം കോയംകുളം
7 ഒശേതനക്കുളം കോയംകുളം
8 �ോസ്തോ കുളം മോശേ ലി>ര
9 പുന്തല ശേക്ഷത്രക്കുളം ടെ5ങ്ങന്നൂര്

         ടെസക്ഷന് ഓഫീസര്



അനുബന്ധം   - II  

നവീകരണ പ്രവൃത്തികള് പൂര്ത്തീകരിക്കുവാന് സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കുളങ്ങളുടെ# പട്ടിക

ക്രമ നം. കുളത്തിടെ( പേപര് പ ഞ്ചായത്ത്
1 മാധവപേ.രി കുളം പാലപേമല്
2 കി#പ്പാ#ം കുളം പാലപേമല്
3 കവിനാല് കുളം നൂറനാ#്
4 പേവലത്ത് കിഴപേ8കുളം നൂറനാ#്
5 കുന്നില് കുളം ചുന8ര
6 കാഞ്ഞി8ല് കുളം ടെ>പേ88ര
7 കുരുട്ടിയില് കുളം >ഴ8ര
8 വാതുകുളങ്ങര പേCത്രക്കുളം ടെ>പേ88ര
9 പുത്തന് കുളം ടെ>പേ88ര
10 പേവളൂര് കുളം മാപേവലി8ര മുന്സിപ്പാലിറ്റി
11 കാട്ടുകുളം മാപേവലി8ര മുന്സിപ്പാലിറ്റി
12 അനിക്കുന്നത്തുകുളം പാലപേമല്
13 പനയിയാല് കുളം പാലപേമല്
14 വ#പേ8#ത്തുകാവു കുളം നൂറനാ#്

      ടെസCന് ഓഫീസര്


