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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4993 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല പ�യം വിതരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിൽ ഏെതാെ�
വിേ��കളിലാണ് ഇനി�ം ൈകവശ�ാർ�് പ�യം
നൽകാ��െത�ം എ� േപർ�് ഇനി�ം പ�യം
നൽകാ�െ��ം വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി ഉ�ട�ം
െച��

(ബി)

ചീേമനി, തിമിരി, െച�വ�ർ, ���ി

വിേ��കളിൽ ഇനി�ം പ�യം ലഭി�ാ� എ�
അേപ�കർ ഉെ��ം ഇത് സംബ�ി�

നടപടി�മ�ൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�ം

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ചീേമനി വിേ�ജിെല 1 അേപ�യി�ം െച�വ�ർ

വിേ�ജിെല 9 അേപ�കളിേ��ം നടപടി സ�ീകരി�
വ��. തിമിരി വിേ�ജിൽ പ�യ അേപ�കൾ

നിലവിലി�.���ി വിേ�ജിെല 67 അേപ�കൾ

�ഴ�റേ�ാ�് പ�യ�മായി
ബ�െ��തായതിനാൽ ഈ വിഷയ�ി��

ബ�. ��ീം േകാടതി നിർേ�ശ�ിെ��ം,
നിലവി�� ച���െട�ം അടി�ാന�ിൽ �മി
പതി� നൽ��തിന് നിയമ തട���്.
എ�ിൽേ�ാ�ം വർഷ�ളായി �ഴ�റേ�ാ�ിൽ
താമസി��വർ�് പ�യം അ�വദി�� വിഷയം
അ�ഭാവ�ർ�ം പരിഗണി��തിേല�ായി
�ഴ�െട ഓര�് നി�ം എ� �രം മാറിയാണ്
പതി� നൽേക�െത� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാൻ
ജി�ാ കള�ർ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

വില്ലേ�ജ് പട്ടയം നൽകാനുള്ള
എണ്ണം

ല്ലേ�ളൂര് 42
ചിറ്റാരിക്കൽ 1

കള്ളാര് 13

കരിന്തളം 25

കിനാനൂര് 95

പനത്തടി 8

പരപ്പ 7

തായന്നൂര് 62

വെവസ്റ്റ് എല്ലേളരി 1

വെകാളത്തൂര് 59

മൂളിയാര് 27

വെതക്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് 31

ല്ലേ�ഡഡുക്ക 32

പാടി ഗ്രൂപ്പ് 51

�ദിയടുക്ക 29

ല്ലേ�ളഗ്രൂപ്പ് 41

കുഡിലൂ ഗ്രൂപ്പ് 39

വെചങ്കള ഗ്രൂപ്പ് 43

പുല്ലൂര് 68



മടിക്കൈക്ക 85

വെപരിയ 82

അമ്പലത്തറ 23

പനയാൽ 63

ചിത്താരി 52

�ാരാ 12

ചീല്ലേമനി 1

അജാനൂര് 5

വെചറുവത്തൂര് 9

വെകാടക്കാട് 5

പിലില്ലേക്കാട് 3
കയ്യൂര് 1

ല്ലേകാട്ടിക്കുളം 2
പള്ളിക്കര 7

ഉദുമ 2
കുഞ്ചത്തൂര് 1

ഉദ്യവര 2
വെDാസവെ�ട്ടു 7

�ഡാവെജ 16
�ങ്കര മല്ലേഞ്ചശ്വരം 1

ല്ലേവാര്ക്കാടി 6
പാവൂര് 9

വെകാടലവെമാഗരു 12



പാത്തൂര് 5
�ായാര് 12
കയ്യാര് 8

കുടൽ ല്ലേമാര്ക്കള് 8
ക്കൈപവളിക 19

ചിപ്പാര് 6
മീഞ്ച 6

കാളിയൂര് 1
ല്ലേകാളിയൂര് 1
തലക്കള 2
കടമ്പാര് 2
കളാൽ 2

മജ്ല്ലേപയൽ 5
മുടമ്പയിൽ 8
�ംബ്രാണ 12
ആരിക്കാടി 4

കിദൂര് 3
ല്ലേകായിപ്പാടി 15
ഇച്ചിലംപാടി 9
ഉജാറുൾവാര് 2
വെമാഗ്രാൽ 9
പുത്തിവെഗ 10
ഇടനാട് 8



കണ്ണൂര് 1
പവെ] 7

കാട്ടുകുവെക്ക 4
�ാഡൂര് 7

അംഗഡിമുഗര് 1
മുഗു 4

ല്ലേ`ണി 2
ഉപ്പള 4

എന്മകവെജ 25
കാടിക്കൈ�ൽ 10
മംഗൽപാടി 9

ഇച്ചിലംല്ലേകാട് 10
ല്ലേ�ക്കൂര് 5
ല്ലേപരൂര് 18
`ിരിയ 2

കുഞ്ചത്തൂര് 6

ആവെക 1352


