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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6142 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാസർേഗാഡ്  െഡവലപ്െമ�് പാേ�ജിെല ജലസംര�ണ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

കഴി� അ�് വർഷ കാലയളവിൽ

കാസർേഗാഡ്  െഡവലപ്െമ�് പാേ�ജിൽ

ഉൾെ���ി ജലസംര�ണ�ിനായി എ�

പ�തികൾ �ർ�ിയാ�ാൻ

സാധി�ി�െ��തിെ� വിശദാംശ�ൾ

അറിയി�ാേമാ;

(എ) കഴി� അ�് വർഷ കാലയളവിൽ

കാസർേഗാഡ്  െഡവലപ്െമ�് പാേ�ജിൽ

ഉൾെ���ി ജല സംര�ണ�ിനായി

ജലേസചന�ം ഭരണ�ം കാര�ാലയ�ി� കീഴിൽ

�ർ�ിയാ�ിയ പ�തിക�െട വിശദാംശം

അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��. േകരള ജല

അേതാറി�ിെയ സംബ�ി�  ്എൻമകെജ

�ടിെവളള പ�തി�െട ഭാഗമായി

അ���ലയിൽ 4 മീ�ർ ഉയര�ി�ം 50 മീ�ർ

നീള�ി�ം �ിരം തടയണ �ർ�ിയാ�ിയി��്.

(ബി)

��ത പ�തികൾ എ�േ�ാളം

�ണകരമായി��െവ�ത് സംബ�ി�  ്പഠനം

നട�ിയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(ബി) ജലേസചന�ം ഭരണ�ം കാര�ാലയ�ി�കീഴിൽ

നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ അതാത് �േദശ�ളിൽ

ജലേസചനം, ജലസംര�ണം, �ടിെവ�ം,
കാർഷിക ഉ����െട വിപണനം, �ൗ�് വാ�ർ

റീചാർ�ിങ്  എ�ിവ� ഉപേയാഗ �ദമാ���്.
പ�തി �ർ�ീകരണ�ിന് േശഷം

�േയാജന� ൾ കെ��വാൻ �േത�കം

പഠന�െളാ�ം നട�ിയി�ി�. എ�ി�ം വിഭാവനം

െച� കാര��ളിൽ �േയാജനം ലഭി���്.
േകരള ജല അേതാറി�ി അ���ലയിൽ

എൻമകെജ �ടിെവളള പ�തി വഴി എൻമകെജ

പ�ായ�ി�ം അ�ബ� വിേ��കൾ�ം

�ടിെവളള പ�തി�ാവശ�മായ ജലം സംഭരി�ാൻ

കഴി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ജലസസേചനവന ഭരണവന കകാരര്യലയതത്തിനു കകീഴത്തില് കഴത്തിഞ്ഞ അഞഞ്ച് വര്ഷതത്തിനുളളത്തില്
കകാസേറസഗകാഡഞ്ച് വത്തികസേന പകാസക്കേജത്തില് പൂര്തത്തിയകാക്കേത്തിയ പദ്ധതത്തികള.

{Ia 
\¼À ]²XnbpsS t]cv XpI

(e£¯nÂ)

1 ]mW¯qÀ ]pgbv¡v  IpdpsI tImtSmw t_fqÀ {Kma]©mb¯nÂ
]mWt¦mSv sN¡v Umw 260.00

2 ]mW¯qÀ ]pgbv¡v  IpdpsI IffmÀ {Kma]©mb¯nÂ Im¸p¦c
sN¡v Umw 498.00

3
Xr¡cn¸qÀ  {Kma]©mb¯nse  Xr¡cn¸qÀþam¯nÂtdmUv  F¶
Øe¯vpff hnkn_nIw {_nUvPvþ ]p\À \nÀ½mWw 50.00

4
sNdph¯qÀ {Kma]©mb¯nse ImSt¦mSv tImbm¼pd¯pff 
]met¯mSv IqSnb D v̧shff {]Xntcm[ t{Imkv_mdnsâ 
]p\À \nÀ½mWw

37.00

5
]S¶  {Kma]©mb¯nse  FS¨mss¡bnepff  ]S¶
AWs¡«nsâ \hoIcWw 173.00

6

ImkdtKmUv  PnÃbnÂ  tlmkvZpÀ¤v  Xmeq¡nÂþ  \menewIw
FS¨mss¦  A{KnIÄ¨À CdntKj³ t{]mPIvSvþ C³shÌntKj³
{]hr¯n

20.80

7
aSnss¡ {Kma]©mb¯nse ]q¦m¡pXnÀ hnkn_n 

]p\À\nÀ½mWw
90.00

8
aSnss¡  {Kma]©mb¯nse  dmt¡mÂþsImt¡mSv  hnkn_nbpw
ലകീഡത്തിനഗഞ്ച് Nm\epw \hoIcWw 166.00

9
In\m\qÀþIcn´fw  ]©mb¯nse  ISbw¦pf¯pff  ]c¸¨mÂ
tXmSn\v IpdpsIbpff hnkn_n \nÀ½mWw 44.00

10

In\m\qÀþIcn´fw  ]©mb¯nse IÃSp¡¯pff  am\qcn¨men\v
IpdpsI  hnkn_nIw  {_nUvPv  \nÀ½mWwþ  C³shÌntKj³
{]hr¯n

3.50

11
I¿qÀþ Nota\n ]©mb¯nse Xnancnþ ]met¯c hnkn_nbpsS 

]p\À\nÀ½mWw
50.00

12
IffmÀ  ]©mb¯nse  ]mW¯qÀ  ]ngbv¡v  IpdpsI  ]q¡bw
sN¡vUmw Iw {_nUvPv \hoIcWw 62.00

13
IffmÀ  ]©mb¯nse  aWn¡ÃnÂ  HmWnþaWn¡Ãv  tXmSn\v
IpdpsIhnkn_n \nÀ½mWw  45.00

14
കയ്യൂര് ചകീസമേനത്തി  പഞകായതത്തിലല മേടതത്തിൻതകാലഴ പകാലലക്കേകാചത്തി  ആലനതട
സതകാടത്തിനഞ്ച് കുറുലക വത്തിസേത്തിബത്തി നത്തിര്മകാണന

20.00

1



15
കയ്യൂര് ചകീസമേനത്തി പഞകായതത്തിലല കകായത്തിസക്കേകാടഞ്ച് കത്തിഴസക്കേക്കേരവയല് സതകാടത്തിനഞ്ച്
കുറുലക വത്തിസേത്തിബത്തി നത്തിര്മകാണന

28.00

16
സകകാസടകാന സബളൂര് പഞകായതത്തിലല ചുണനകുളന ലകാലൂര് ലമേകാടഗകാന സതകാടത്തിനു
കുറുലക വത്തിസേത്തിബത്തി കന ടകാക്ടര്സവ നത്തിര്മകാണന

45.00

17
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  ജത്തില്ലയത്തിലല  ലചങ്കള
പഞകായതത്തിലല മുണനകുളന ടകാങ്കത്തിലന്റെ കത്തിഫത്തിസക്കേഷൻ

25.00

18
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  –  ലചങ്കള  പഞകായതത്തിലല
ആലനപടത്തിയത്തില് വത്തിസേത്തിബത്തി കനടകാക്ടര് പകാതയുലട നത്തിര്മകാണന

45.00

19
കകാസേര്സകകാടഞ്ച് വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  കകാസേര്സകകാടഞ്ച് ജത്തില്ലയത്തിലല സബഡഡഞ്ച്ക
പഞകായതത്തിലല  പറയമ്പളന-കകാവങ്കലത്തില്  ഒരു  വത്തിസേത്തിബത്തി  കന
ടകാക്ടര്സവയുലട നത്തിര്മകാണന

45.00

20
സബഡഡഞ്ച്ക  പഞകായതത്തിലല  മേലങ്കകാടത്തി  വത്തിസേത്തിബത്തി  കന  ടകാക്ടര്സവയുലട
നത്തിര്മകാണന

60.00

21
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  കകാസേര്സകകാടഞ്ച് ജത്തില്ലയത്തിലല സദേലമ്പകാടത്തി
പഞകായതഞ്ച് സകകാരത്തിക്കേണതഞ്ച്   വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മകാണന

45.00

22
സബളൂര്  പഞകായതത്തിലല  പളപകാടത്തി  പളത്തിക്കേഞ്ച്സേമേകീപന  മേടത്തിസക്കേരത്തി-
ലപരുവസതകാടത്തി സതകാടഞ്ച് വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മകാണന

55.00

23
കകാസേര്സകകാടഞ്ച് വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച് – ഉദുമേ ഗകാമേപഞകായതത്തിലല ബകാരയത്തില്
വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മകാണന

65.00

24
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  ഉദുമേ ഗകാമേപഞകായതത്തിലല
കണനകുളതഞ്ച് വത്തിസേത്തിബത്തി കന ബത്തിഡഞ്ച്ജഞ്ച് നവകീകരണന.

99.90

25
കകാസേര്സഗകാഡഞ്ച്   വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  കകാസേര്സഗകാഡഞ്ച്  ജത്തില്ലയത്തിലല
പളത്തിക്കേര  ഗകാമേ  പഞകായതത്തിലല  ചകാലമ്പത്തിടത്തിയത്തില്  ചകാലമ്പത്തിടത്തി  സതകാടത്തിനഞ്ച്
കുറുലക ഒരു വത്തിസേത്തിബത്തി കന ടകാക്ടര് സവയുലട നത്തിര്മകാണന.

38.00

26
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്     വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  –  ഉദുമേ  പഞകായതത്തിലല
ലതസക്കേക്കേരയത്തില് വണകാതത്തിക്കേകാനന സതകാടത്തിനഞ്ച്കുറുലക വത്തിസേത്തിബത്തി കന ടകാക്ടര്
ടകാക്കേഞ്ച്നത്തിര്മകാണന

50.00

27
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  ജത്തില്ലയത്തിലല പളത്തിക്കേര
പഞകായതത്തിലല  ലമേകാവ്വല്  കുതത്തിരസക്കേകാടഞ്ച്  അരവതഞ്ച്മുക്കുണഞ്ച്  സതകാടത്തിനഞ്ച്
കുറുലക SWE ഡകാന കന ബത്തിഡഞ്ച്ജഞ്ച് നത്തിര്മകാണന

100.00

28
കകാസേര്സകകാടഞ്ച് വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  കകാസേര്സകകാടഞ്ച് ജത്തില്ലയത്തിലല പളത്തിക്കേലര
പഞകായതത്തിലല  സകകാടപകാറ  സതകാടത്തിനഞ്ച്  കുറുലക  സകകാടപകാറയത്തില്  ഒരു
വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മകാണന

60.00

29
കകാരഡഞ്ച്ക  പഞകായതത്തിലന്റെ വകാര്ഡഞ്ച്നമ്പര്  5-ല്  മുചത്തിസലകാടഞ്ച്  സതകാടത്തിനഞ്ച്
കുറുലക ഒരു വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മകാണന

60.00

30
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  ജത്തില്ലയത്തിലല  കുമ്പഡകാലജ  പഞകായതത്തിലല  കുമ്പഡകാലജ
വത്തിസേത്തിബത്തിയത്തിസലക്കേഞ്ച്  കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  വത്തികസേനപകാസക്കേജഞ്ച്  -  ലറകത്തിഫത്തിസക്കേഷൻ
പ്രവര്തനങ്ങള

20.00

2



31
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്     വത്തികസേന പകാസക്കേജഞ്ച് - കകാസേര്സകകാടഞ്ച് ജത്തില്ലയത്തിലല സബളൂര്
പഞകായതത്തിലല  ലചരന്തടുക്കേല്  വത്തി.സേത്തി.ബത്തി.യത്തി  സലക്കേഞ്ച്  ലറകത്തിഫത്തിസക്കേഷൻ
പ്രവൃതത്തികള

20.00

32
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്    വത്തികസേന  പകാസക്കേജഞ്ച്  -  കകാസേര്സകകാടഞ്ച്  ജത്തില്ലയത്തിലല
കുമ്പഡകാലജ  പഞകായതത്തിലല  നടുവനബബലത്തില്  പളതടഞ്ച്ക  നദേത്തിക്കേഞ്ച്
കുറുലകയുള വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട അറ്റകുറ്റപണത്തികള

37.00

33
കകാരഡഞ്ച്ക  പഞകായതത്തിലല  ആധൂര്-സചകാനമ്പളതഞ്ച്  പയസേസത്തിനത്തി  നദേത്തിക്കേഞ്ച്
കുറുലകയുള ഒരു ലചക്കേഞ്ച്ഡകാമേത്തിലന്റെ നത്തിര്മകാണന (അസനസഷണന)

5.00

34
കകാസേര്സകകാടഞ്ച്    വത്തികസേന പകാസക്കേജഞ്ച്  - കകാസേര്സകകാടഞ്ച് ജത്തില്ലയത്തിലല മുളത്തിയകാര്
പഞകായതത്തിലല കകാളത്തിപളന  -  ലചമ്പത്തിലബങ്കയത്തില് വത്തിസേത്തിബത്തി കന ടകാക്ടര്
സവയുലടനത്തിര്മകാണന

45.00

35
മുളത്തിയകാര് പഞകായതത്തിലല കകാളത്തിപളന ലചമ്പത്തിലബങ്കയത്തില് വത്തിസേത്തിബത്തി  കന
ടകാക്ടര്സവയുലട നത്തിര്മേകാണന

45.00

36
ലകഡത്തിപത്തി  –  ലചങ്കള  ഗകാമേപഞകായതത്തിലല  എടനകീര്  വത്തിഷ്ണുമേനഗല
സക്ഷേത്രതത്തിനു മുനത്തില് എടനകീര്സതകാടഞ്ച്കുറുലക വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മേകാണന.

44.00

37
കുറ്റത്തിസക്കേകാല്  പഞകായതത്തിലല  പകാലകാര്  കത്തിഴസക്കേ  വളപത്തില്  ലകഡത്തിപത്തി-
വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മേകാണന

45.00

38
കുറ്റത്തിസക്കേകാല് പഞകായതത്തിലല ഉന്തടുക്കേതഞ്ച് ലക.ഡത്തി.പത്തി.- വത്തി.സേത്തി.ബത്തി.യുലടയുന
പ്രമുഖ ചകാനലത്തിലന്റെയുന നത്തിര്മേകാണന

51.00

39
സബഡഡഞ്ച്ക പഞകായതത്തിലല കൂവരയത്തില് വത്തിസേത്തിബത്തി  കന  ടകാക്ടര് സവയുലട
നത്തിര്മേകാണന.

75.00

40 മുളത്തിയകാര് പഞകായതത്തിലല കല്ലുകണന വത്തിസേത്തിബത്തി കന ടകാക്ടര്സവ നവകീകരണന 100.00

41
ലക.ഡത്തി.പത്തി  –  ലചങ്കള  ഗകാമേപഞകായതത്തിലല  കനത്തിക്കുണത്തില്  മേധുവകാഹത്തിനത്തി
പുഴയത്തില് വത്തി.സേത്തി.ബത്തി.യുലട നത്തിര്മേകാണന സേനബനത്തിചഞ്ച് അസനസഷണന.

6.00

42
ലക.ഡത്തി.പത്തി  –  ലചങ്കള  ഗകാമേപഞകായതത്തിലല  കനത്തിക്കുണത്തില്  മേധുവകാഹത്തിനത്തി
പുഴയത്തില് വത്തി.സേത്തി.ബത്തി.യുലട നത്തിര്മേകാണന സേനബനത്തിചഞ്ച്

6.21

43
ലക.ഡത്തി.പത്തി- ലചങ്കള ഗകാമേപഞകായതത്തിലല എരുതനകടവഞ്ച് എരത്തിയപകാടത്തിയത്തില്
മേധുവകാഹത്തിനത്തി നദേത്തിക്കേഞ്ച് കുറുലക ലചക്കേഞ്ച്ഡകാന

5.75

44
KDP  2019-20  കകാസേര്സകകാഡഞ്ച്  ജത്തില്ലയത്തിലല  സദേലനപകാടത്തി  പഞകായതത്തിലല
തകീര്ത്ഥക്കേരയത്തില്  ഒരു  ലചക്കേഞ്ച്ഡകാന  കന  ബത്തിഡഞ്ച്ജത്തിലന്റെ  നത്തിര്മകാണന-
(അസനസഷണന)

4.00

45
കുമ്പഡകാലജ  പഞകായതത്തിലല  പളതടഞ്ച്ക  നദേത്തിക്കേഞ്ച്  കുറുലകയുള
സബര്ക്കേടവത്തില് ലകഡത്തിപത്തി2018-19 വത്തിസേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മകാണന (അസനസഷണന)

2.82

46 സവകാ൪ക്കേകാടത്തി പഞകായതത്തില് ലകദേക്കേകാ൪ ലകകാടലമുഗരു വത്തി.സേത്തിബത്തി.യുലട 
രുപയുലട നത്തി൪മകാണ പ്രവൃതത്തി പൂ൪തത്തികരത്തിച.

56.00

47 സവകാ൪ക്കേകാടത്തി  പഞകായതത്തില് മേസഞശസരന  സതകാടത്തില്  ലപകായ്യലന  കലയത്തില്
സേത്തിബത്തിയുലട നത്തിര്മകാണന

63.00

48 മേനഗല്പകാടത്തി  പഞകായതത്തിലല  മേനഗല്പകാടത്തി വയല് സേസ൪ണഗത്തിരത്തി സതകാടത്തിനുഞ്ച്
കുറുലക വത്തി.സേത്തിബത്തി യുലട നത്തിര്മകാണന

83.50
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49 കകാസേറസഗകാഡഞ്ച് ജത്തില്ലയത്തില്  മേകീഞ പഞകായതത്തിലല ലമേഗത്തിനയത്തിലല കുണടുക്കേ
സതകാടത്തിലല വത്തിസേത്തിബത്തി യുലട നത്തിര്മകാണന 35.00

50 മേസഞശസരന  പഞകായതത്തിലല  ബങ്കര  മേസഞശസരന  പുഴയത്തിലല  പകാപത്തില
മേചനപകാടത്തി വത്തിസേത്തിബത്തി യുലട നത്തിര്മകാണന 87.00

51 കുമ്പള  പഞകായതത്തിലല  ഡത്തിഡുമേയത്തിലല  ഡത്തിഡുമേ  സതകാടത്തിനുഞ്ച്  കുറുലകയുള
SWECB  കന ടകാക്ട൪സവയുലട നത്തി൪മകാണന 59.00

52 ബപവളത്തിക  പഞകായതത്തിലല നൂതത്തില  പയ്യകാ൪ലകകാടത്തിയത്തിലല  വത്തിസേത്തിബത്തി  കന
ടകാക്ടര്സവയുലട നത്തിര്മകാണന 65.00

ന

                                                                   സേ
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