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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2888 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല ജലവിഭവ വ��് പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) അ�ല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ കഴി� 5
വർഷമായി ജലവിഭവ വ��് നട�ാ�ിയ വിവിധ
പ�തിക�െട വിശദാംശ��ം ഇേ�ാഴെ�
അവ��ം വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) അ�ല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിൽ കഴി� 5
വർഷമായി ജലവിഭവ വ��് നട�ാ�ിയ വിവിധ
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. ജലേസചന വ��് െമ�ാനി�ൽ
വിഭാഗ�മായി ബ�െ�� ���ികൾ �വെട
േചർ��. (1). േതാ��ളളി �ിൽേവ�െട
�ഗമമായ �വർ�ന�ിനായി 4,48,00,000/-
�പ�് ഭരണാ�മതി നൽകിയി��തിൽ
3,77,85,000/- �പ�െട സാേ�തികാ�മതി
െമ�ാനി�ൽ ���ികൾ�ാണ്

അ�വദി�ി��ത്. (2). 2021 െമയ്  മാസ�ിൽ

ഉ�ായ ശ�മായ േവലിേയ� – ഇറ�
വ�തിയാന�െള �ടർ�് �വിൽ നി�ം
െത�ിമാറിയ േതാ��ളളി �ിൽേവ�െട ഏഴാം
ന�ർ ഷ��ം അ�ബ� സാമ�ിക�ം റി�യർ
െച�ക�ം ��കാലാടി �ാന�ിൽ

�ന�മീകരി�ക�ം െച�ി��്. ആയതിന്
1,37,000/- �പ�െട സാ��ിക അ�മതി
നൽകിയി��്. (3). േതാ��ളളി �ിൽേവ�െട
അടിയ�ര അ���പണികൾ�് 25,00,000/-
�പ�് സാ��ികാ�മതി നൽ�ക�ം
21,89,819/- �പ�് െട�ർ അംഗീകരി�ക�ം
കരാ�കാരന് െസല�ൻ േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം
െച�ി��്. െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി �ഖാ�ിരം
കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�  ്താെഴ�റ��
���ികൾ നട�വ��. 1. ആല�ഴ ടൗൺ
കനാ�കളിെല�ം ഉപകനാ�കളായ കാവിേ�ാട് ,
ഷഡാമണി േതാ�കളിെല�ം െചളി�ം പായ�ം
നീ�ം െച� ആഴം ��ി ജലഗതാഗതം
�ഖമമാ�� തിനായി 48 േകാടി �പ�െട
���ികൾ നട�വ��. 95% ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. 2. അ�ല�ഴ എ.ടി.എം. ജംഗ്ഷൻ
�തൽ കാ�ാഴം വെര�ം വള�വഴി �തൽ ���
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ഫിഷ്  ലാൻഡിംഗ് െസ�ർ വെര�ളള 2.30 കി.മീ�ർ
കടൽ�ീര�് 51.3 േകാടി �പ അട�ൽ �ക
വ�� 30 �ലി��ക�െട�ം 305 മീ�ർ നീള�ി�ളള

കടൽ ഭി�ി�െട�ം നിർ�ാണം
�േരാഗമി�വ��. 48% ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. ഐ.ഡി.ആർ.ബി �ഖാ�ിരം
അ�ല�ഴ നിയമസഭാ മ�ല�ിൽ

എസ് .ഡി.ആർ. എഫ് പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

േതാ��ളളി, ക�മാടി, തകഴി എ�ീ േഗജിംഗ്
േ�ഷ�കളിൽ െവളള�ിെ� അളവ്
േരഖെ����തി� േവ�ി െ�യി�ം െബ�്
മാർ�ം �ാപി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ജലസസേചനവന ഭരണവന 

സമേജര് ഇററിസഗേഷന് പ്രവൃതറികള

ക്രമേ 
നന പ്രവൃതറിയുടടെ സപേരര് 

തുക 
ലക്ഷതറില നറിലവറിടല സറിതറി

1
പുറകക്കാടെര്  പേഞക്കായതറിടല  ആറക്കാന  വക്കാര്ഡറിടല
ററി.എസേര്.കനക്കാലറിടന്റെ  ഇടെതു കരയുടടെ ശക്കാന്തമേനഗേലന സബക്കാടര് ടജ ടറി
മുതല മുകളറിസലകര്  സേനരക്ഷണ ഭറിതറിയുടടെ അറകുറ പേണറികള.

10.40  പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

2 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  പുറകക്കാടെര്
പേഞക്കായതറിടല സതക്കാടപ്പളറി ടപേക്കാഴറി അടെറിയന്തറിരമേക്കായറി മുററികല 22.00 പ്രവൃതറി

 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

3 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  പുറകക്കാടെര്
പേഞക്കായതറിടല  സതക്കാടപ്പളറി  സറിലസവയുടടെ  സമേല  ഭക്കാഗേടത
പേക്കായലന സപേക്കാളയുന നത്തീകന ടചയ്യല.

1.67
പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

4 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  കുറവന്  സതക്കാടെറിടന്റെ
നവജത്തീവന്  വക്കായനശക്കാലയുടടെ  വടെക്കു  കുറവന്സതക്കാടെര്  ജനഗേര്ഷന്
മുതല ടവടറികക്കാരറി പേക്കാടെസശഖരന വടരയുള നവത്തീകരണന  .

5.50
പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

5 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  പുറകക്കാടെര്
പേഞക്കായതറിടല  ടെറി.എസേര്  .കനക്കാലറിനു  കറിഴക്കു  വശന  ഇലറിചറിറ
ലറിററില ഫ്ലവര് പേളറികര് അടുതര് സേനരക്ഷണ ഭറിതറിയുടടെ അറകുറ
പേണറികള.

1.90 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

6 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  പുന്നപ്ര  ടതകര്
പേഞക്കായതറിടല   പേതറിനഞറില  സതക്കാടെറിടന്റെ  പേതറിനഞറില  കടെവര്
മുതല  അമ്പലപ്പുഴ  ആലപ്പുഴ  സതക്കാടെര്  വടരയുള  ഭക്കാഗേതറിടന്റെ
നവത്തീകരണന.

5.70 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

7 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  പുന്നപ്ര  ടതകര്
പേഞക്കായതറിടല ഒനന.രണന വക്കാര്ഡുകളറില ടപേടുന്ന വക്കാവകക്കാടര്
ടപേക്കാഴറിയുടടെ  പേക്കാലതറിടന്റെ  കറിഴക്കുന  പേടെറിഞക്കാറുമേക്കായറിട്ടുള
ഭക്കാഗേതറിടന്റെ നവത്തീകരണന.

4.90 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

8 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  പുന്നപ്ര  വടെകര്
പേഞക്കായതറിടല ഒന്പേതക്കാന വക്കാര്ഡറിടല നമ്പക ടവളറി സതക്കാടെറിടന്റെ
പേതറില പേക്കാലന മുതല വടെസകക്കാട്ടുള ഭക്കാഗേടത  നവത്തീകരണന.

5.90 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

9 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  അമ്പലപ്പുഴ   വടെകര്
പേഞക്കായതറിടല  കക്കാഞറിപ്പക്കാടെന  സതക്കാടെറിടന്റെ  കരയുടടെ
(വടപ്പക്കായറിതറ  പേക്കാടെസശഖരതറിടന്റെ  പുറന  ബണര്)  ശത്തീനറിലയന
മുതല കറിഴസകക്കാട്ടുള ഭക്കാഗേടത അറകുറ പേണറികള. 

9.60 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  
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10 അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറിടല  പുന്നപ്ര  ടതകര്
പേഞക്കായതറിടല അമ്പലപ്പുഴ- ആലപ്പുഴ  സതക്കാടെറിടന്റെ കണന കുരുടെറി
പേക്കാടെന മുതല പേരപ്പറില പേക്കാടെന വടരയുള ഭക്കാഗേതറിടന്റെ  അറകുറ
പേണറികള. 

10.00 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

11 സതക്കാടപ്പളറി ടപേക്കാഴറിമുഖന  മുററികല 2021-22 25.00 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

12 അമ്പലപ്പുഴ  മേണ്ഡലതറിടല  മേത്തീന്  ടപേക്കാഴറി,  ടകക്കാച്ചുടപേക്കാഴറി,
വക്കാവകക്കാട്ടുടപേക്കാഴറി എന്നറിവയറിടല മേണല അടെറിയന്തറിരമേക്കായറി നത്തീകന
ടചയ്യല 2021-22.

7.50 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

13 അമ്പലപ്പുഴ  മേണ്ഡലതറിടല  പുറകക്കാടെര്  പേഞക്കായതറിടല
വക്കാര്ഡുകളറിലൂടടെയുള നവരകല  -  ടവളക്കാഞറിലറി  സതക്കാടെറിടന്റെ
നവത്തീകരണന  

6.40 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

14  SDRF  \gvkv t_m«v sP«n, ]p©ncn t_m«v  sP«n ,I¶n« 
t_m«v  sP«n , almß t_m«v  sP«n , kotdm t_m«v  sP«n 
F¶nhbpsS ]p\cp²mcW theIÄ A¼e¸pg 
\ntbmPI aWvUew

26.33
പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

15 ]qssIX \ZnbpsS kwc£W theIÄ s\SpapSn 
]©mb¯v A¼e¸pg \ntbmPI aWvUew 12.50 പ്രവൃതറി

 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  
16 ]Åm¯pcp¯n ]me¯n\v hS¡v hiw ]¼ \ZnbpsS 

]Snªmsd IcbnÂ kwc£W theIÄ s\SpapSn 
]©mb¯v A¼e¸pg \ntbmPI aWvUew

9.60 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

17 ഗേക്കാനറിവറിലക്കാസേന പേക്കാലതറിനര് വടെകര് വശന അമ്പലപ്പുഴ കനക്കാലറിടന്റെ
കറിഴടക  കരയക്കാററിടല  സേനരക്ഷണ  സവലകള  പേളളക്കാത്തുരുതറി
വക്കാര്ഡര് ആലപ്പുഴ മുനറിസേറിപ്പക്കാലറിററി അമ്പലപ്പുഴ നറിസയക്കാജകമേണ്ഡലന

10.00 പ്രവൃതറി
 പൂര്തത്തീകരറിച്ചു  

174.90
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മമേനര് ഇററിസഗേഷന് പ്രവൃതറികള

{Ia 
\¼À

{]hr¯nbpsS t]cv FÌntaäv
XpI

(e£w)

\nehnse ØnXn

1 {]fb \mi\jvS§fpsS icns¸Sp¯Â þ 
]p¶{] hS¡v ]©mb¯nse Ipdphm ]mSw 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

3.00 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

2 {]fb \mi\jvS§fpsS icns¸Sp¯Â þ 
]p¶{] hS¡v ]©mb¯nse hSt¡ 
]q´qcw ]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ
]p\cp²mcWw

2.50 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

3 {]fb \mi\jvS§fpsS icns¸Sp¯Â þ 
]p¶{] hS¡v ]©mb¯nse s]m¶mIcn 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

3.30 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

4 {]fb \mi\jvS§fpsS icns¸Sp¯Â þ 
]p¶{] sX¡v ]©mb¯nse sh«n¡cn 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

4.32 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

5 {]fb \mi\jvS§fpsS icns¸Sp¯Â þ 
]p¶{] sX¡v ]©mb¯nse sXt¡ 
]q´qcw ]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ
]p\cp²mcWw

3.10 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

6 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg hS¡v ]©mb¯nse \mep]mSw 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

3.80 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

7 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg  hS¡v  ]©mb¯nse
Im«ptImWw ]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ 
]p\cp²mcWw

3.12 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

8 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg  sX¡v  ]©mb¯nse  Im«¡pgn
Im«p¦Â ]\¨n¯d ]mStiJc¯nse 
ബണറിടന്റെ  ]p\cp²mcWw

2.70 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

9 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg  sX¡v  ]©mb¯nse
henbXpcp v̄ sNdnbXpcp¯v  
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ]p\cp²mcWw

2.30 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

10 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg sX¡v ]©mb¯nse aT¯nÂ 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ]p\cp²mcWw

2.60 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

11 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg sX¡v ]©mb¯nse ImhnÂ 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

2.50 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

12 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg  sX¡v  ]©mb¯nse  Ip¶p½
Fþt»m¡v  ]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ
]p\cp²mcWw

2.30 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

13 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg  sX¡v  ]©mb¯nse
\Spt¡tae¯pwIcn  ]mStiJc¯nse

1.70 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p
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ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw
14 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â

þ]pd¡mSv ]©mb¯nse A¸m¯n¡cn 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ]p\cp²mcWw

4.10 {]hr¯n  34%
]qÀ¯oIcn¨p

15 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv ]©mb¯nse I®n«bnÂ hS¡v 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ]p\cp²mcWw

2.10 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

16 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv ]©mb¯nse aebnÂ tXmSv 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

3.60 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

17 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv ]©mb¯nse t{KknwKv t»m¡v 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

3.00 {]hr¯n 

]qÀ¯oIcn¨p

18 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv ]©mb¯nse CÃn¨nd sX¡v 
]mStiJc¯nse _Insâ ]p\cp²mcWw

3.90 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

19 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv ]©mb¯nse sIm¨p   ]p¯³Icn
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

2.60 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

20 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv ]©mb¯nse Irjnt¯m«w 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

2.80 {]hr¯n  60%
]qÀ¯oIcn¨p

21 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv ]©mb¯nse \mepNnd hS¡v 
]mStiJc¯nse ബണറിടന്റെ ]p\cp²mcWw

2.30 കരക്കാര് ഉടെമ്പടെറി
വച്ചുച

22 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]p¶{]  hS¡v  ]©mb¯nse  Be¸pgþ
A¼e¸pg tXm«nse sNfn \o¡w sN¿Â

11.64 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

23 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg  hS¡v  ]©mb¯nse  Im¸n
tXm«nse sNfn \o¡w sN¿Â

4.71 കരക്കാര് ഉടെമ്പടെറി
വച്ചുച

24 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]pd¡mSv  ]©mb¯nse  \mepNnd  tXm«nse
sNfn \o¡w sN¿Â

4.71 കരക്കാര് ഉടെമ്പടെറി
വച്ചുച

25 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â
þ]p¶{]  sX¡v  ]©mb¯nse  Idp¯maTw
tXm«nse sNfn \o¡w sN¿Â

3.14 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

26 {]fb  \mi\jvS§fpsS  icns¸Sp¯Â  þ
A¼e¸pg  sX¡v  ]©mb¯nse  sImt¶Icn
tXm«nse sNfn \o¡w sN¿Â

6.30 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

27 ]p¶{]  hS¡v  ]©mb¯nÂ  hmÀUv  \¼À
4þse Ccp]¯n\menÂ ]mew apXÂ 
]Snªmtdm«v Cuc tXmSnsâ 
Ccphi§fnepw ]mÀiz kwc£Ww

24.00 {]hr¯n 
]qÀ¯oIcn¨p

28 ¹m³ ]²Xn þ XIgn      ]©mb¯nse 
\m\qdmw  ]mStiJc¯nsâ  tamt«mÀXd,
tamt«mÀsjUv  F¶nhbpsS  \nÀ½mWhpw
hm¨mÂ tXmSnsâ kwc£Whpw

19.00 ടടെണര്
നടെപേടെറികള

പൂര്തത്തീകരറിച്ചു
135.142
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സകരള വക്കാടര് അസതക്കാററിററി

അമ്പലപ്പുഴ  നറിസയക്കാജക  മേണ്ഡലതറില  കഴറിഞ  5  വര്ഷമേക്കായറി  സകരള  വക്കാടര്
അസതക്കാററിററി നടെപ്പറിലക്കാകറിയ പേദ്ധതറികള.

I.  പേമ്പക്കാ നദറി സസക്കാതസക്കായറി UIDSSMT, ARP സത്തീമേറില ഉളടപ്പടുതറി ആലപ്പുഴ കുടെറിടവള പേദ്ധതറി 
ടമേയര്,2017 ല കമത്തീഷന് ടചയ.

II.   അമേമ്യതര് കുടെറിടവള പേദ്ധതറി - ആലപ്പുഴ  നഗേരതറിടല കുടെറിടവള വറിതരണന - 
നവത്തീകരണവന വറിപുലത്തീകരണവന

മൂന്നര്  ഘടങ്ങളറിലക്കായക്കാണര്  ഈ  പേദ്ധതറി   നടെപ്പറിലക്കാകറി  വരുന്നതര്..  അമ്പലപ്പുഴ
നറിസയക്കാജകമേണ്ഡല തറില നടെപ്പറിലക്കാകറിയ   പ്രവര്തറികള  തക്കാടഴ പേറയുന.

ഒന്നക്കാന ഘടന  
 ആലറിസശ്ശേരറിയറിടല 28 ലക്ഷന ലറിറര് സശഷറിയുളള  ഉന്നതതലസേനഭരണറി, നറിര്മക്കാണന 85% 

പൂര്തത്തീകരറിച്ചു.  2021 ഡറിസേനബററിലപൂര്തത്തീകരറികക്കാനക്കാകുന
 പേഴവങ്ങക്കാടെറിയറിടല  10 ലക്ഷന  ലറിറര്  സശഷറിയുളള  ഉന്നതതല  സേനഭരണറി നറിര്മക്കാണന

പൂര്തറിയക്കായറി.  സപേക്കാലത്തീസേര് ഔടര്സപേക്കാസര് മകതവന സറക്കാഡറില 300 mm DI  മപേപ്പര്  3 km
സക്കാപേറിചര്  ജല  സേനഭരണറിയറിലടവളനഎതറിക്കുന്ന   മുറയര്  ടെക്കാങര്  കമത്തീഷന്  ടചയ്യക്കാന്
സേക്കാധറിക്കുന .  പേറി.ഡബബ.ഡറിയറില ടറസസക്കാസറഷന് തുക അടെചറിട്ടുടണങറിലന. സറക്കാഡര് കടറിനഗേര്
അനുമേതറി ലഭറിചറിടറില.  

രണക്കാന ഘടന
           ശതക്കാബറി മേനറിരന, ആലറിസശ്ശേരറി, ടെടൗണ്ഹക്കാള, വക്കാടെയല, തറിരുവമ്പക്കാടെറി, ചുടുകക്കാടെര്,
വലറിയകുളന,  ഇ.എസേര്.ഐ.  ബത്തീചര്,  ടകക്കാത്തുവക്കാല  ചക്കാവടെറി,  പേഴവത്തീടെര്,  ഇരവകക്കാടെര്
എന്നറിവറിടെങ്ങളറിലക്കായറി 11 വക്കാടര് കറിസയക്കാസ്കുകള പൂര്തറിയക്കായറി.
മൂന്നക്കാന ഘടന

            പേഴവങ്ങക്കാടെറി  -പേഴവത്തീടെര് സസേക്കാണുകളറില വക്കാര്ഡര്  8  മുതല 14  വടരയുന,
വക്കാര്ഡര്  26  മുതല 29  വടരയുന ആടക  192.80  കറി.മേത്തീ.  വറിതരണശമ്യനഖലയറില 154
കറി.മേത്തീ.  സക്കാപേറിച്ചുകഴറിഞ.  സശഷറിക്കുന്ന  പേണറികള  പുസരക്കാഗേമേറിക്കുന.
പേറി.ഡബബ.ഡറിയറില  ടറസസക്കാസറഷന്  തുക  അടെചറിട്ടുടണങറിലന  സറക്കാഡര്  കടറിനഗേര്
അനുമേതറി  മവകുന്നതര്  പുസരക്കാഗേതറിടയ  ബക്കാധറിക്കുന.

III  .   കറിഫര്ബറി   -   ആലപ്പുഴ കുടെറിടവള പേദ്ധതറിയുടടെ നവത്തീകരണന 

  ചൂടുകക്കാടെര് -16 ലക്ഷന ലറിറര് സശഷറിയുളള ഉന്നതതല സേനഭരണറി 
  ചനനകക്കാവര്- 12 ലക്ഷന ലറിറര് സശഷറിയുളള ഉന്നതതല സേനഭരണറി  ഈ സലങ്ങളറിടല
ഉന്നതതല സേനഭരണറികളുടടെ നറിര്മക്കാണന  -  പേണറികള ആരനഭറിചറിടറില.  ക്ഷണറിച ദര്ഘക്കാസേറിനര്
ഉയര്ന്ന സററര് കകക്കാടര്  ടചയ്തതറിനക്കാല പുനര്-ദര്ഘക്കാസേര് നടെപേടെറികള പുസരക്കാഗേമേറിക്കുന 
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 വറിതരണശമ്യനഖല ചുടുകക്കാടെര്, ചനനകക്കാവര് സസേക്കാണ് - (വക്കാര്ഡര്- 3, 38,39,40,41) - പേണറികള
ആരനഭറിചറിടറില.  എസറിസമേറര്  തയ്യക്കാറക്കാകറിയറിട്ടുണര്.  പേറി.ഡബബ.ഡറി.  സറക്കാഡര്  ടറസസക്കാസറഷന്
എസറിസമേററിനര് ROW യറില അസപേക്ഷറിചറിട്ടുണര്. 

IV  .   ജല ജത്തീവന് മേറിഷന് പേദ്ധതറി
മേണ്ഡലതറിടല 5 പേഞക്കായത്തുകളറിലന ജല ജത്തീവന് മേറിഷന് പേദ്ധതറികള പുസരക്കാഗേമേറിക്കുന. ലറിസര് 
ഉളളടെകന ടചയ്യുന.

V.  സസറര് പക്കാന്  ,   നത്തീതറി ആസയക്കാഗേര്  ,   ടഡസപ്പക്കാസേറിറര് വര്ക്കുകള - ലറിസര് ഉളളടെകന ടചയ്യുന

സകരള വക്കാടര് അസതക്കാററിററി
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ഭൂജലവകുപ്പര്

ക്രമേ നന സലന പേദ്ധതറി അടെങല തുക
നറിലവറിടല

സറിതറി
1 ഗേവ. സമേക്കാഡല 

എചര്.എസേര്.എസേര്.
അമ്പലപ്പുഴ

ടചറുകറിടെ കുടെറിടവള പേദ്ധതറി 7,49,682/- രൂപേ പൂര്തത്തീകരറിച്ചു 

2 നക്കാലചറിറ യു. പേറി. 
സ്കൂള, സതക്കാടപ്പളറി

ടചറുകറിടെ കുടെറിടവള പേദ്ധതറി 6,77,853/- രൂപേ പൂര്തത്തീകരറിച്ചു

3 മേണ്ണുപുറന 
സകക്കാളനറി, 
പുറകക്കാടെര് 

ടചറുകറിടെ കുടെറിടവള പേദ്ധതറി 4,97,400/- രൂപേ പൂര്തത്തീകരറിച്ചു

4 ററി.ഡറി.എന.സേറി. 
വണക്കാനന, 
ആലപ്പുഴ 

കുഴലകറിണര് നറിര്മക്കാണന 8,66,400/- രൂപേ പൂര്തത്തീകരറിച്ചു

5 ഗേവ. 
മുഹമദന്സേര് 
സ്കൂള, ആലപ്പുഴ 

ടചറുകറിടെ കുടെറിടവള പേദ്ധതറി 4,48,665/- രൂപേ പൂര്തത്തീകരറിച്ചു

6 ററി.ഡറി.എന.സേറി. 
വണക്കാനന, 
ആലപ്പുഴ 

ടചറുകറിടെ കുടെറിടവള പേദ്ധതറി 3,08,450/- രൂപേ പൂര്തത്തീകരറിച്ചു

ടസേക്ഷന് ആഫത്തീസേര്
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