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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6072 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ മ�ല�ിെല ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)
ഇറിേഗഷൻ വ��് �േഖന ആല�ഴ മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഇറിേഗഷൻ വ��് �േഖന ആല�ഴ മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി,
��ത പ�തികൾ�് അ�വദി� �ക,
(പ�ായ�്/ �ൻസി�ാലി�ി തിരി� )് എ�ിവ
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി)
��ത പ�തികൾ�് അ�വദി� �ക
എ�യാെണ� വിവരം പ�ായ�്/�ൻസി�ാലി�ി
തിരി�  ്ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) ഇറിേഗഷൻ വ��് �േഖന ആല�ഴ മ�ല�ിൽ

നട�ിലാ�� പ�തിക�െട നിലവിെല �ിതി,
��ത പ�തികൾ�് അ�വദി� �ക,
(പ�ായ�്/ �ൻസി�ാലി�ി തിരി� )് എ�ിവ
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

കമ
നന

 പവതതയടട പപരര  അടങല തക
(ലകതതല)

പഞഞയതര മനതസതപഞലതറത പപരഞഗതത

1   ശചചകരണവന കഞന (drain)
നതരമഞണവന

  സസനരരവതരകരണവന സച വവ
 വഞരഡര ആലപഴ

മനതസതപഞലതറത,  ആലപഴ
നതപയഞജകമണലന

475.00 ആലപഴ Work in Progress
(70%)

2   ബഡരജറര വരകര 2018-19
ഗതരതരഞജനചതറ, പനകനചതറ,
എടചതറ,  പരപതചതറ

 എനതവയടട സനരകണ
പവലകള,  ടനഹപടഞഫത

 വഞരഡര ആലപപഴ
മനതസതപഞലതറത,  ആലപഴ
നതപയഞജകമണലന

800.00 ആലപഴ Work in Progress
(5%)

3   ബഡരജറര വരകര 2018-19
പതഞണനകളങര
പകതകളതതടന

 നവചകരണപവലകള
-   ആലപഴ മനതസതപഞലതറത,

 ആലപപഴ നതപയഞജകമണ ലന

50.00 ആലപഴ Work in Progress
(80%)

4 MLA-ADF  2019-20  ആലഫഞ
  പകഞപളജര മതല പതഞപതല

  ലലന വടര കഞന
 നതരമഞണന -  ആലപഴ

മനതസതപഞലതറത,  ആലപപഴ
നതപയഞജകമണ ലന

15.00 ആലപഴ TS is pending.
Due to insufficient
gradient for the

proper drain. Now
the realignment of

drain is being
finalised

5 MLA-ADF  2019-20  ഐ.റത.സത.
 കളതതടന നവചകരണ

  പവലകള വഞരഡര -22
 മണപഞരത പഞഞയതര

 ആലപഴ നതപയഞജകമണലന

25.00 മണപഞരത Work completed

6   ബ ഡരജറര വരകര 2019-20
 ലകതതതല കളതതടന

 നവചകരണപവലകള ആരരഞടര

100.00 ആരരഞടര Work in progress
(15%)



  പഞഞയതര ആലപഴ
മനതസതപഞലതറത,  ആലപപഴ
നതപയഞജകമണ ലന

7  ശരഞമപസഞദര മഖരജത
 അരബനമതഷന പപഞജകര

 മഞരഞരതകളന വടകര
 പഞഞയതതടല കരതകഞടര

  വടപകടതര പതഞടതടന ആഴന
 കടലന കരകളടട

സനരകണവന

84.00 മഞരഞരതകളന
വടകര

പഞഞയതര

Work in progress
(65%)

ആലപഴ  നതപയഞജക  മണലതതല  കതഫരബത  ധനസഹഞയപതഞടട  പകരള
ഇറതപഗഷന  ഇനഫഞസ്ട്രക്ചര  ടഡവലപരടമനര  പകഞരപപറഷന  (KIIDC)  മപഖന
നടപഞകതവരന പദ്ധതതകള ചുവടട പചരകന.

1. ആലപഴ നതപയഞജക മണലതതടല മഞരഞരതകളന ടതകര പഞഞയതതല കഞട്ടൂരതല
(Ch.168.465  km  to  Ch.171.627  km)  തചരപദശസനരകണതതനര  പവണത  34  പലതമട്ടുകളടട
നതരമഞണതതനഞയത  49.856  പകഞടത  രൂപയ്ക്കുമഞണര  കതഫരബത  അനുമതത  ലഭരമഞകതയതര .
ഇതതടന കരഞര തക ₹49.04  പകഞടത രൂപയഞണര.  ഏകപദശന  61  ശതമഞനപതഞളന പദ്ധതത
പവരതതകള പൂരതചകരതചതട്ടുണര. ഇതതല 23 പലതമട്ടുകളടടയന ബഞകതയള്ള പലതമട്ടുകളകര
പവണതയള്ള  ടടടഞപപഞഡുകളടട  നതരമഞണവന  പപരഞഗമതകന.  ഇതതല  കല്ലുകള
തൂകവഞനുള്ള  ടവയര  ബതഡരജുകളടട  നതരമഞണന  പൂരതചകരതചതട്ടുണര.  കഞട്ടൂരതല  18066
എണന 2 ടൺ ടടടഞപപഞഡുകളന, 2029 എണന 5 ടൺ ടടടഞപപഞഡുകളന, നതരമതച്ചുകഴതഞ. 

2. ആലപഴ  മനതസതപഞലതറതയടട  കചഴതല  വരന  ആലപഴ  ടസൺ  കനഞലകളതടല
ജലഗതഞഗത  നവചകരണ  പദ്ധതത:  പസ്തുത  പദ്ധതതയടട  ഒനഞന  ഘടതതനുന  രണഞന
ഘടതതനുന  പചരനര  ₹96.50  പകഞടത  രൂപയടട  ധനസഹഞയമഞണര  കതഫരബതയതല  നതനര
ലഭരമഞയതര.  നതലവതല ടക.ഐ.ഐ.ഡത.സത.  ഒനഞന ഘടതതല ഉളടപടുതത ടസണതടല 9
പധഞന കനഞലകളടട മഞലതനരന നചകന ടചയര ആഴന വരദ്ധതപതകകയന ആലപഴ-പചരതല
കനഞലതടന  കറുടകയള്ള  9  മണല  ബണ്ടുകള  നചകന  ടചയര  പകഞൺകചറര  കലങ്കുകള
ആകകയന ടചയ്യുനതഞണര പദ്ധതത പവതതകള. ഏകപദശന 96 ശതമഞനപതഞളന പദ്ധതത
പവരതതകള  പൂരതചകരതചതട്ടുണര.  ₹48.35  പകഞടത  രൂപയഞണര  കരഞര  തക.  ഇതതല  3
കലങ്കുകളടട  നതരമഞണന  പൂരതതയഞകകയന  ബഞകതയള്ള  6  കലങ്കുകളടട  നതരമഞണന
പപരഞഗമതച്ചു  വരതകയന  ടചയ്യുന.  രണഞന  ഘട  പദ്ധതതയടട  ടടനഡര
അനഗചകരതകനതതനുള്ള നടപടതകള സസചകരതച്ചു വരന.
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