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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6143 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകാ�വ�ി മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

െകാ�വ�ി മ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��ിെ�
വിവിധ വിഭാഗ�ൾ നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ജലവ��് �േഖന െകാ�വളളി മ�ല�ിൽ

നരി��ി പ�ായ�ിൽ പാല�ാട്  സബ്
െസ�റിൽ ��ിമ �ജലസംേപാഷണ പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. ഐ.ഡി.ആർ.ബി �െട കീഴിൽ
�വെട പറ�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. 1.
െകാളളി�ൽ റിവർേഗജ്  േ�ഷെ� 8,20,000/-
�പ�െട �ന��ാരണ ���ി സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ��. 2.
�ട�ായി റിവർേഗജ്  േ�ഷെ� 11,57,000/-
�പ�െട �ന��ാരണ ���ി സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ ഉൾെ���ി നട�ിലാ�ി വ��.
െക.ആർ.ഡ��.എ�്. �േഖന ��ിരതാ

പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി െകാ�വ�ി,
കിഴേ�ാ�്, മട�ർ, നരി�നി, ഓമേ�രി എ�ീ
�ാമ പ�ായ�കളിെല ജലനിധി ഒ�ാം
ഘ��ിെല 51 പ�തികൾ �ന��ാരണ നവീകണ
�വർ�ന�ൾ നട��തി� േവ�ി
തിരെ���ി��. അതിൽ െകാ�വ�ി
�നിസി�ാലി�ിയിൽ 10 പ�തിക�ം, കിഴേ�ാ�്

-9 പ�തിക�ം, മട�ർ- 11 പ�തിക�ം, ഓമേ�രി –
11 പ�തിക�ം 2020-21 കാലയളവി��ിൽ
�ർ�ീകരി�  ്�വർ�ന�മമാ�ി. േമൽ
�ചി�ി�വ� �റെമ നരി�നി പ�ായ�ിെല 2
പ�തികൾ, ഓമേ�രി പ�ായ�ിെല 8
പ�തികൾ എ�ിവ �െട �ന��ാരണ
�വർ�ന�ൾ നട��തിന് േവ�ി 2021-22
സാ��ിക വർഷം സർ�ാർ അ�മതി
നൽകിയി��്. ആയതിെ� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ��. െകാ�വ�ി മ�ല�ിൽ

ജലേസചന�ം ഭരണ�ം വിഭാഗ�ം േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�ം നട�ിലാ�ി വ�� ���ിക�െട

വിശദാംശം അ�ബ�ം (എ) ആയി

േചർ�ിരി��.
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(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ ജലവിഭവ വ��് �േഖന
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� ���ികൾ

ഏെത�ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ��ത മ�ല�ിൽ �ജലവ��് �േഖന
കിഴേ�ാ�് �ാമപ�ായ�ിെല ��ാറമല
േകാളനി, ഐ.എ� .്ഡി.പി. േകാളനി
എ�ിവിട�ളിൽ �ഴൽ�ിണർ നിർ�ി�വാൻ
ഉേ�ശി��. െകാ�വ�ി മ�ല�ിൽ

ജലേസചന�ം ഭരണ�ം വിഭാഗ�ിെ��ം േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി�െട�ം കീഴിൽ നട�ിലാ�ാൻ
ഉേ�ശി�� ���ിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�ം (ബി) ആയി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന്ധം   (  എ  )

കകകൊടുവളള്ളി  മണ്ഡലതള്ളിൽ  ജലസസേചനവന്ധം  ഭരണവന്ധം  കകൊരരകൊലയതള്ളികന്റെ  കകീഴള്ളിൽ

നടപള്ളിലകൊകള്ളിവരുന്ന പദ്ധതള്ളികളുകട വള്ളിശദകൊന്ധംശങ്ങൾ.

Sl
No Name Of works Amount

in Lakhs
Present
status

1
Desiltation   work   in     poonurpuzha   near
Mannilkadavu   bridge   in   division   no.33   of
KoduvallyMuncipality.

0.90 Work started

2
Desiltation   work   in     poonurpuzha   d/s
Nellankandi   bridge   in   division   no.33   of
KoduvallyMuncipality

1.95 Wark started

3
Desiltation   work   in     poonurpuzha   u/s   of
Melepalakuttythookupalam   in   division.33   of
KoduvallyMuncipality

3.00 Site handed
over

4
Desiltation work in  poonurpuzha near Orlakottu
bridge   in   division   no.33   of
KoduvallyMuncipality.

0.55
Site handed

over

5
RMF  Protecting the left bank of Iruthullypuzha
at Nadammal in Omasserypanchayath 17.75

work in
progress

6

SDRF   –   Urgent   restoration   of   bunds   of
Vayappurath   thazham   –   Palakuzhithazham   –
Mundupalam   thodu   in   Narikkuni   Panchayath
Koduvally LA/Kozhikode District

11.80

Work  will
restart after

water level in
the thodu

lowers

7

FD   –  Protecting   side  of  Kavumpoyil   thodu  at
Vayappurath thazham in Narikkuni panchayath,
Koduvally LA/Kozhikode District 25.00

Work  will
restart after

water level in
the thodu

lowers

8
MI   –   Class   I   construction   of   check   dam   at
Kaduvakkunnu   across   Poonur   panchayath   in
Ward No. 15 of Kattippara panchayath

80.00 Work Started



2020-21  -    വർഷതള്ളിൽ  കകകൊടുവളള്ളി  മണ്ഡലതള്ളിൽ  സകരള  വകൊട്ടർ  അസതകൊറള്ളിറള്ളിയുകട
കകീഴള്ളിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രവൃതള്ളികൾ

പ്രവൃതള്ളിയുകട
സപരര

ഭരണകൊനുമതള്ളി
തുക

(ലക്ഷതള്ളിൽ )

നൽകുവകൊൻ
ലക്ഷരമള്ളിട്ടള്ളിട്ടുള

കുടള്ളികവള
കണക്ഷനുകൾ

നൽകള്ളിയ
കുടള്ളികവള

കണക്ഷനുകൾ

ജല  ജകീവൻ  മള്ളിഷൻ  -  കള്ളിഴസകകൊതര
പഞകൊയതള്ളിൽ ഗകൊർഹള്ളിക കുടള്ളികവള
കണക്ഷനുകൾ  നൽവകൊനുള
പദ്ധതള്ളി

24.30 100 111

ജല  ജകീവൻ  മള്ളിഷൻ  -  നരള്ളിക്കുനള്ളി
പഞകൊയതള്ളിൽ ഗകൊർഹള്ളിക കുടള്ളികവള
കണക്ഷനുകൾ നൽവകൊനുള പദ്ധതള്ളി

1569.50 6322 2511

ജല  ജകീവൻ  മള്ളിഷൻ  -  മടവൂർ
പഞകൊയതള്ളിൽ ഗകൊർഹള്ളിക കുടള്ളികവള
കണക്ഷനുകൾ നൽവകൊനുള പദ്ധതള്ളി

17.70 50 60

സമൽപറഞ്ഞ പ്രവൃതള്ളികൾകര പുറകമ ഓമസശ്ശേരള്ളി പഞകൊയതള്ളിൽ ഭൂജല വകുപള്ളികന്റെ കകീഴള്ളിൽ
81 ഗകൊർഹള്ളിക കുടള്ളികവള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതള്ളിനകൊയള്ളി 11.35 ലക്ഷന്ധം രൂപയുകട ഒരു പ്രവൃതള്ളികരകൂടള്ളി
ജല ജകീവൻ മള്ളിഷൻ പദ്ധതള്ളിയള്ളിൽകപടുതള്ളി അനുമതള്ളി നൽകള്ളിയള്ളിട്ടുണര.  സമല്പറഞ്ഞ ജല ജകീവൻ മള്ളിഷൻ
പദ്ധതള്ളികൾ  കൂടകൊകത  നന്യുനപക്ഷ  സക്ഷമ  വകുപള്ളികന്റെ  ധനസേഹകൊയസതകൊകട  ഏകറടുതള്ളിട്ടുള  രണര
പ്രവൃതള്ളികൾകര കൂടള്ളി അന്ധംഗകീകകൊരന്ധം നൽകള്ളിയള്ളിട്ടുണര. പദ്ധതള്ളിയുകട വള്ളിവരങ്ങൾ ചുവകട സചർക്കുന്നു. 

പദ്ധതള്ളിയുകട സപരര
ഭരണകൊനു

മതള്ളി തകീയതള്ളി

ഭരണകൊനു
മതള്ളി തുക

ലക്ഷതള്ളിൽ
നള്ളിലവള്ളികല സള്ളിതള്ളി

കകകൊടുവളള്ളി  മുനള്ളിസേള്ളിപകൊലള്ളിറള്ളിയള്ളികല
കളരകൊനള്ളിരള്ളി-വളള്ളിപറമ്പ  കുടള്ളികവള
പദ്ധതള്ളി.
(5 മകീ വരകൊസേമുള കള്ളിണർ, പമ്പരഹഹൗസേര,
പമ്പര  കസേറര,  25  കള്ളിസലകൊലള്ളിറർ
സശഷള്ളിയുള  ഉന്നതതല  ജല
സേന്ധംഭരണള്ളി, പമ്പള്ളിങര കമയള്ളിൻ, വള്ളിതരണ
ശന്ധംഖല  എന്നള്ളിവയകൊണര  പദ്ധതള്ളിയള്ളിൽ
ഉൾകപട്ട ഘടകങ്ങൾ)

17-10-2019 47.00

പദ്ധതള്ളി നള്ളിർവഹണ സേകൊധരത
സേർട്ടള്ളിഫള്ളികറര (ഫകീസേള്ളിബള്ളിലള്ളിറള്ളി)

ലഭരമകൊയള്ളിട്ടുണര. എന്നകൊൽ പദ്ധതള്ളി
നള്ളിർവഹണതള്ളിനകൊവശരമകൊയ

സലന്ധം സകരള വകൊട്ടർ
അസതകൊറള്ളിറള്ളികര കകമകൊറള്ളി

കള്ളിട്ടള്ളിയള്ളിട്ടള്ളില

കകകൊടുവളള്ളി  മുനള്ളിസേള്ളിപകൊലള്ളിറള്ളിയള്ളികല
ചുണപുരന്ധം  പ്രസദശസതക്കുള  കപപര
കലൻ ദകീർഘള്ളിപള്ളികൽ

10-08-2021 55.00
പദ്ധതള്ളികര സേകൊസങ്കേതള്ളികകൊനുമതള്ളി

നല്കുന്നതള്ളിനകൊവശരമകൊയ
നടപടള്ളികൾ സേസകീകരള്ളിച്ചുവരുന്നു.



അനുബനന്ധം   (  ബബ  )

കകകൊടുവളബ  മണ്ഡലതബൽ  ജലസസേചനവന്ധം  ഭരണവന്ധം  കകൊരരകൊലയതബകന്റെ  കകീഴബൽ

നടപബലകൊകകൊനുസദ്ദേശബക്കുന്ന  പദ്ധതബകളുകട  വബശദകൊന്ധംശങ്ങൾ  ചുവകട  സചർക്കുന.  ഫണബകന്റെ

ലഭരതയ്ക്കനുസേരബച്ചു പ്രവൃതബകൾ ഏകറ്റെടുത്തു നടപബലകൊകകൊവന്നതകൊണണ.

Sl
No

Name Of works
Amount in

Lakhs

1
FD-  Protecting  the  left  bank  of  Poonurpuzha  at
SrambikkalParamabaNellamkandy in Koduvally Municipality.

14.50

2
Protecting  the  left  bank  of  Iruthullypuzha  at  Nadammal  in
OmasseryPanchayath

19.50

3
RMF-Protecting  the  left  bank  of  Iruthullypuzha  on  the  side  of
Chakkikkavu-Cholakkara road  in OmasseryPanchayath

64.00

4
FD- Protecting the left bank of Poonurpuzhain  Palakkamkuzhiparamba
at ward No. 1 of  Koduvally Municipality.

18.00

5
Protecting  the  right   bank  of  Iruthullypuzha  at  Palopalathingal  near
Koodathai bridge in Thamarassery Municipality

21.50

6
Protecting  the  right   bank  of  Iruthullypuzha  at  Mannilthodika  in
Koduvally  Municipality

16.80

7
 Protecting the left bank of Poonurpuzha at Kalathilthodikakadavu in
Division No. 30 of Koduvally Municipality.

16.352

8
Protecting  the  left  bank  of  Poonurpuzha   atCholakkara  -
Kalathilthodukayil in Division No. 30 of Koduvally Municipality.

20.00

9
Protecting  the  right  bank  of  Poonurpuzha  near
ArambramVennakodeThookkupalam in MadavoorPanchayath

41.00

10
 Protecting  the  right  bank  of  Poonurpuzha  at  Kottakkavayal  in   in
MadavoorPanchayath

43.00

11
Investigation  work  for  the   proposed  weir   at   Kottakkavayal  in
MadavoorPanchayath in Kozhikode district.

5.42

12
Protecting  the  right  bank  of  Poonurpuzha   near  Avilora-
Mannilkadavupalam at Ottakandathil, Valiyamannil (Rs. 8718) in ward
No. 6 of KizhakothGramaPanchayath

44.00

13
 Protecting the right bank of Poonurpuzha at   Chonamannilkadavu in
KizhakothGramaPanchayath

81.00

14
Improvement works to Kayyelikkal Vazhachira thodu from Vazhapurath
mukku  –  Monnampilakkal  to  Moozhikkunnu  reach  in  Thamarassery
Panchayath

45.00

15
Construction of check dam across Punoor puzha at Thoovakkadavu in
Kattippara panchayath

80.00



2021-22  വർഷതബൽ ജലജകീവൻ മബഷൻ പദ്ധതബയബലുൾകപടുതബ  ചുവകട പറയുന്ന

പഞകൊയത്തുകളബൽ ഗകൊർഹബക കുടബകവള കണക്ഷനുകൾ നൽകുന്നതബനുള പ്രവൃതബകൾകണ

ഭരണകൊനുമതബ നൽകബയബട്ടുണണ.  പ്രസ്തുത പ്രവൃതബകൾകണ സേകൊസങ്കേതബകകൊനുമതബ നൽകബ കടണർ

കചയ്യുന്നതബനുള നടപടബകൾ സേസകീകരബച്ചുവരുന.

പഞകൊയതണ
ഭരണകൊനുമതബ തുക

(ലക്ഷതബൽ )
നൽകുവകൊൻ ലക്ഷരമബടബട്ടുള
കുടബകവള കണക്ഷനുകൾ

മടവർ 7517.60 7133
തകൊമരസശ്ശേരബ 10374.70 9844
കബഴസകകൊതണ 7867.5 7465
ഓമസശ്ശേരബ 8845.12 8915
കടബപകൊറ 1370.13 1300

 


