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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 237 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലേസചന പ�തികൾ നവീകരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� കാർഷിക േമഖല�ം ഒ�
പരിധിവെര �ടിെവ� ���ി�ം

സഹായകരമായ ജലേസചന പ�തികൾ
നവീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) വിവിധ ജലേസചന പ�തികൾ�ായി എ�ാ
വർഷ�ം �ാൻ, േനാൺ �ാൻ ശീർഷക�ളിൽ
വകയി��� �ക ഉപേയാഗെ���ി

�ൻഗണനാ�മം കണ�ാ�ി
പ�തികൾ�ാവശ�മായ നവീകരണ ���ികൾ

നട�ി വ��. �ടാെത 2018-2019 വർഷ�ളിൽ
ഉ�ായ �ളയ�ിൽ തകർ� ആ�ിവകക�െട

�നർനിർ�ാണ ���ികൾ SDRF, RKIഎ�ീ
ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ഹി� വ���് .
അണെ��ക�െട അഭി��ിെ���ലിനാവശ�മായ

���ി കൾ DRIP �േഖന നട�ി വ���് .
വിവിധ ജലേസചന പ�തിക�െട
നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�ം

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. ഫ�ിെ� ലഭ�തയ�സരി�്
പ�തികൾ വി�ലീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി�ാ��താണ്.

(ബി) നിലവി�� പ�തികൾ വി�ലീകരി��തിന്
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) വിവിധ ജലേസചന പ�തികൾ�ായി എ�ാ
വർഷ�ം �ാൻ, േനാൺ �ാൻ ശീർഷക�ളിൽ
വകയി��� �ക ഉപേയാഗെ���ി

�ൻഗണനാ�മം കണ�ാ�ി
പ�തികൾ�ാവശ�മായ നവീകരണ ���ികൾ

നട�ി വ��. �ടാെത 2018-2019 വർഷ�ളിൽ
ഉ�ായ �ളയ�ിൽ തകർ� ആ�ിവകക�െട

�നർനിർ�ാണ ���ികൾ SDRF, RKIഎ�ീ
ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ഹി� വ���് .
അണെ��ക�െട അഭി��ിെ���ലിനാവശ�മായ

���ി കൾ DRIP �േഖന നട�ി വ���് .
വിവിധ ജലേസചന പ�തിക�െട
നവീകരണ�ി�ം വി�ലീകരണ�ി�ം

സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അ�ബ�മായി

േചർ�ിരി��. ഫ�ിെ� ലഭ�തയ�സരി�്
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പ�തികൾ വി�ലീകരി�� കാര�ം
പരിഗണി�ാ��താണ്.

(സി)

�തിയ ജലേസചന പ�തികൾ ആരംഭി�ാൻ

എെ��ി�ം നടപടി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) വയനാട്   ജി�യിൽ കബനി േബസിനിെല
വിവിധേതാ�കളിൽ/ അ�വികളിൽ ഏഴ്   ഇട�രം

പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി��് . ആദ� ഘ�മായി
കടമൻേതാട്  , െതാ�ാർ എ�ീ പ�തികൾ�ായി
DPR ത�ാറാ��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. പാല�ാട്   ജി�യിൽ ചാല�ടി
േബസിനിൽ കാര�ാറ അ�വിയിൽ അണെ��് 
നിർ�ി�  ് മഴനിഴൽ �േദശ�ളിേല�്  ജലം
എ�ി�ാൻ �രിയാർ��ി കാര�ാറ പ�തി�് 
��ിരബദൽ (SAKKIP) പ�തി വിഭാവനം
െച�ി��് . ഭവാനി േബസിനിൽ ശി�വാണി നദി�
��െക അണെ��്  നിർ�ി�  ് ജലേസചനം
സാധ�മാ��തിന്  അ��ാടിവാലി ജലേസചന
പ�തി�െട DPR ത�ാറാ�ിയി��്. പാ�ാർ
േ�ാജ�കളിൽ ഉൾെ���ി െച�ലാർ
സ്  കീമിൽെ�� പ�ിെ�രി ഡാമിെ�
അ�ബ�പണികൾ നട� വ��. തലയാർ
സ്  കീമിൽെ�� േലാവർ ച���ാർ ഡാമിെ�
�പകൽ�ന� േവ�ി�ളള മ�്  പര�േവഷണ
േജാലിക�െട റിേ�ാർ�ം മ�്  വിശദാംശ��ം
ത�ാറാ�ിയി��്. വ�വട സ്  കീമിൽെ���ി

ഒ�മരം ഡാം നിർ�ാണ�ിനാ�ളള �ാരംഭ സർേ�
േജാലികൾ �ർ�ിയായി. നിർ�ി� �ല�്  മ�് 
പരിേശാധി�  ് നിർേ�ശ �ൾ നൽ��തിനായി
ജിേയാളജി�ൽ സർേ� ഓഫ്  ഇൻഡ�േയാട്  
ആവശ�െ��ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

    ചചിറ്റൂര്പ്പുഴ  പദ്ധതചിയചില്  മൂലത്തറ  വലതുകര  കനനാല്  കകനാരയനാര്  മുതല്  വരട്ടയനാര്
വരരയന  വരട്ടയനാര്  മുതല്  കവലനനാവളന  വകരയന  ദദീര്ഘചിപചിക്കുന്നതചിനുള്ള  പനാരനഭ
പവര്ത്തനങ്ങള് KIIDC മുകഖേന പുകരനാഗമചിച്ചുവരുന.

       കലനാകബനാങങ്ക്  സഹനായകത്തനാരടെ  കകന്ദ്രജല കമദീഷരന്റെ കമല്കനനാട്ടത്തചില് ഡനാന
റദീഹനാബചിലചികറ്റേഷന്  ആന്റെങ്ക്  ഇനപ്രൂവങ്ക്രമന്റെങ്ക്  കപനാജകങ്ക്  (ഡചിപങ്ക്)  പദ്ധതചിയരടെ  ഒന്നനാന  ഘട്ടന
ആരനഭചിക്കുകയന  ഡനാമുകളുരടെ  സചിവചില്,  രമകനാനചികല്,  ഇലകചികല്  പവൃത്തചികളുരടെ
പധനാനരപട്ട  പുനരുദ്ധനാരണപണചികള്  ഏരറ്റേടുക്കുകയന  രചയ.   2021  മനാര്ചങ്ക്  31 നങ്ക്  ഡചിപങ്ക്
ഒന്നനാന ഘട്ടന അവസനാനചിച്ചു.  ഒന്നനാന ഘട്ടത്തചില് ഏരറ്റേടുത്ത 16 ഡനാമുകളുരടെ (രനയനാര്, പദീചചി,
വനാളയനാര്,  കുറ്റേറനാടെചി,  കനാഞചിരപ്പുഴ,  ചചിമചിനചി,  മലങര,  കല്ലടെ,  കപനാത്തുണചി,  മലമ്പുഴ,  വനാഴനാനചി,
മദീങര,  ചുള്ളചിയനാര്,  പഴശചി  ബനാകരജങ്ക്,  ഭൂതത്തനാന്രകട്ടങ്ക്  ബനാകരജങ്ക്,  മൂലത്തറ  രറഗുകലറ്റേര്)
പുനരുദ്ധനാരണ  പവൃത്തചികളചില്  13  ഡനാമുകളചിരല  (രനയനാര്,  കല്ലടെ,  പദീചചി  ഒഴചിരക)
പവൃത്തചികള് പൂര്ത്തദീകരചിച്ചു.  ഇതചികലയനായചി നനാളചിതുവരര 274 കകനാടെചി രൂപ രചലവഴചിചചിട്ടുണങ്ക്.
13  Vent  ways  ഉണനായചിരുന്ന മൂലത്തറ രറഗുകലറ്റേറചില് ഡചിപങ്ക്  പദ്ധതചിയചില് ഉള്രപടുത്തചി  6
additional Vent ways  നചിര്മചിചതങ്ക് ഒരു പധനാനകനട്ടമനാണങ്ക്. 

പസ്തുത  പദ്ധതചിയരടെ  രണനാന  ഘട്ടത്തചിനങ്ക്  (2020-2026)   240  കകനാടെചി  രൂപയരടെ
ഭരണനാനുമതചി നല്കചിയചിട്ടുണങ്ക്.   രനയനാര് ഡനാന, മലമ്പുഴ ഡനാന, വനാളയനാര് ഡനാന, കുറ്റേറനാടെചി ഡനാന,
കനാഞചിരപ്പുഴ ഡനാന,  മലങര ഡനാന,  കല്ലടെ ഡനാന,  കപനാത്തുണചി ഡനാന,  മദീങര ഡനാന,  ചുള്ളചിയനാര്
ഡനാന,  കനാരനാപ്പുഴ ഡനാന,  മനഗലന  ഡനാന,  പഴശചി  ബനാകരജങ്ക്,  ഭൂതത്തനാന്രകട്ടങ്ക്  ബനാകരജങ്ക്,  പമ-
മണചിയനാര്  ബനാകരജങ്ക്  എന്നചിവയനാണങ്ക്  രണനാന  ഘട്ടത്തചില്  ഉള്രപട്ടചിട്ടുള്ളതങ്ക് .   40  കകനാടെചി
രൂപയനാണങ്ക് ഡചിപങ്ക് രണനാന ഘട്ടത്തചിരന്റെ ഈ സനാമത്തചിക വര്ഷത്തചിരല ബഡങ്ക്ജറ്റേങ്ക് വചിഹചിതന.
ഈ  സനാമത്തചിക  വര്ഷന  നടെപചിലനാകനാന്  ഉകദ്ദേശചിക്കുന്ന  പവൃത്തചികളുരടെ  വചിശദനാനശങ്ങള്
ചുവരടെ കചര്ക്കുന. 

(1).  കുറ്റേറനാടെചി  ഡനാമചിരന്റെ  കകനാണ്കദീറ്റേങ്ക്  സ്ട്രകങ്ക്റചിരന  ബലരപടുത്തുന്ന  പവൃത്തചികള്,  കനാരനാപ്പുഴ
ഡനാമചിരന്റെ പുനരുദ്ധനാരണന, കനാഞചിരപ്പുഴ ഡനാമചിരന്റെ പുനരുദ്ധനാരണന:-  രടെണര് നടെപടെചികള്
നടെനവരുന.
(2).  മലങര  ഡനാമചിരന്റെ  പുനരുദ്ധനാരണ  പവൃത്തചികള്,  മണചിയനാര്  ബനാകരജചിരന്റെ
പുനരുദ്ധനാരണന,  കല്ലടെ  ഡനാമചിരന്റെ  പുനരുദ്ധനാരണ  പവൃത്തചികള്:-   സനാകങതചികനാനുമതചി
നല്കുന്നതചിനുള്ള നടെപടെചികള് സസദീകരചിച്ചുവരുന.
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(3).  ഡചിപങ്ക് കഫേയങ്ക്സങ്ക്-1 ല് പൂര്ത്തചിയനാകനാന് സനാധചികനാത്ത 3 ഡനാമുകളചിരല (രനയനാര്, കല്ലടെ,
പദീചചി) കശഷചിക്കുന്ന   പണചികള്:- പുകരനാഗമചിക്കുന.

പദീചചി പദ്ധതചിയരടെ അറ്റേകുറ്റേ പണചികളുന മറ്റു പവൃത്തചികളുന വര്ഷനാവര്ഷന കനനാണ്പനാന്
ശദീര്ഷകത്തചിരല ബഡങ്ക്ജറ്റേങ്ക് വചിഹചിതന ഉപകയനാഗരപടുത്തചി നടെപചിലനാകചി വരുന.  

ചദീഫേങ്ക്  എഞചിനദീയര്  പദ്ധതചി  വചിഭനാഗന  2-രന്റെ   കനാരറനാലയത്തചിനു  കദീഴചില്  വരുന്ന
ഡനാമുകളുരടെയന കനനാലുകളുകടെയന അറ്റേകുറ്റേപണചികള് ആക്ഷന് പങ്ക്ളനാനചിലുള്രപടുത്തചി നടെത്തചി
വരുന.  കനനാലചിലൂരടെയള്ള ജലവചിതരണന കടെണ് സചിസ്റ്റത്തചില് അതനാതങ്ക്  പഞനായത്തചിരല
കൃഷചി  ഓഫേദീസര്മനാരുമനായചി  ആകലനാചചിചങ്ക്  ശനാസദീയനാടെചിസനാനത്തചില്  നടെത്തചിവരുന.
രനയനാര്ഡനാമചില് നചിനളള ജലന  കുടെചിരവള്ള ആവശറത്തചിനനായചി  കനനാല് മനാര്ഗന കരമന
നദചിയചില് എത്തചിക്കുന്നതചിനുളള സര്കവ്വേ കജനാലചികള് പുകരനാഗമചിച്ചുവരുന.

കൂടെനാരത  ഇറചികഗഷന്  കനനാലുകളുരടെ  അറ്റേകുറ്റേപണചികള്  നടെത്തചി  ജലവചിതരണന
വനാലറ്റേനവരര  എത്തചിക്കുന്നതചിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള്  നടെത്തചിവരുന.  കൂടെനാരത
എന.വചി.ഐ.പചി-യരടെ  കദീഴചില്  കനാഡ  പദ്ധതചികള്  വഴചി  കൂടുതല്  കൃഷചി  സലകത്തയങ്ക് 
രവളളരമത്തചിക്കുന്നതചിനുള്ള പദ്ധതചികള് നടെപചിലനാകചി വരുനണങ്ക് .  ഇടെമലയനാര് ജലകസചന
പദ്ധതചിയരടെ  വചിപുലദീകരണവുമനായചി  ബനരപട്ട  ലചിങങ്ക്  കനനാല്  നചിര്മനാണത്തചിരന്റെയന
കനാഞ്ഞൂര് രതക്കുനഭനാഗന ബനാഞങ്ക്  കനനാലചിരന്റെയന സനാധറത പരചികശനാധചിച്ചുവരുന.

 

2


