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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 364 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈമനർ, േമജർ ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

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

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ൈമനർ, േമജർ ഇറിേഗഷൻ
പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) കടൽ�ീര സംര�ണ ���ികൾ, �ഴേയാര
സംര�ണ ���ികൾ, ഡീസിൽേ�ഷൻ
���ികൾ, െച�്  ഡാ�ക�െട�ം ആർ.സി.ബി-
ക�െട�ം നിർ�ാണം, ലി�് ഇറിേഗഷൻ,
േതാ�കൾ, �ള�ൾ എ�ിവ�മായി ബ�െ��

���ികൾ, ഡാ�ക�െട�ം, കനാ�ക�െട�ം,
ചിറക�െട�ം അ��� പണികൾ എ�ിവ
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�വാൻ

ആവശ�മായ എ�ാ നടപടിക�ം യഥാസമയം
സ�ീകരി�ാ��് . ഇട�രം പ�തിയായി വിഭാവനം
െച�ി�� കാരാ�ഴ പ�തി�െട േകാൺ�ീ�് 
�ിൽേവ ഉൾെ�െട അണെ��ിെ� ���ികൾ

�ർ�ീകരി�താണ്. അ�േപാെല ഇട�കര -
വല�കര കനാ�ക�െട ���ിക�ം

�ർ�ീകരി�ി��താണ്. എ�ാൽ 2018 െല
�ളയ�ിൽ ഇട�കര കനാലിെ� െചയിേനജ്  
4/800 കിേലാമീ�റിൽ തകർ� ഉ�ാ�ക�ം
തകർ� 96 മീ�ർ നീള�ിൽ �ന��ാരണ
���ികൾ നട� വരിക�ം െച���്.
ആയതിെ� 90% ���ികൾ �ർ�ീകരി�ി��്.
2021 നവംബർ മാസേ�ാെട ��ത ���ികൾ

�ർ�ീകരി�വാൻ സാധി�ം. ���ികൾ

�ർ�ീകരി �� �റ�്  കനാ�കൾ �ർ�മാ�ം
ജലേസചന േയാഗ�മാ��താണ് . �ാ�് 
കനാ�ക�െട 46.27 ശതമാന�ം
ഡി�ിബ��റിക�െട 3.50 ശതമാനം ���ി�ം

�ർ�ിയായി��്. ഇേ�ാൾ ഭാഗികമായാണ്  ജല
സംഭരണം നട��ത്. റിസർേവായറിനാ�� �മി
ഏെ���ൽ �ർ�ിയായാൽ �ർ�േതാതി��
ജല സംഭരണം സാധ�മാ��താണ്.
ബാണാ�രസാഗർ പ�തി�െട ആെക 2730 മീ�ർ
നീളം വ�� �ധാന കനാലിെ� 2360 മീ�ർ
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�ർ�ീകരി�ി��്. ശാഖാ കനാ�കളായ
െവ�ിേയാട് , പടി�ാെറ�റ എ�ിവയിൽ 5390
മീ�ർ നീള�� െവ�ിേയാട്   ശാഖാ കനാലിെ� 850
മീ�ർ ഭാഗ�ം 2690 മീ�ർ നീള�� പടി�ാെറ�റ

ശാഖാ കനാലിെ� 197 മീ�ർ ഭാഗ�ം
�ർ�ീകരി�ി��്. 3485 മീ�ർ നീള�� കാ�ം��് 
ഡി�ിബ��റി�െട 785 മീ�ർ ഭാഗം
�ർ�ീകരി�ി��്. ൈഡേവർഷൻ േച�റിെ�
���ി�ം �ർ�ീകരി�ി��് . എ�ാവർഷ�ം
�ഷി�ാ�ളള ജലവിതരണ�ിന്  �േ�ാടിയായി
കനാ�ക�െട ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��. നിർ�ാണ വ���െട ദൗർലഭ�ം
���ി ഏെ����തിൽ തട�ം ��ി���്.
�േത�കി�  ് പാറ�െട ലഭ�ത�റവ്  കടലാ�മണ
�തിേരാധ ���ിക�െട �ർ�ീകരണെ�

സാരമായി ബാധി�ി��് . േകാവിഡ് , ശ�മായ

കാലവർഷം, �ളയം �ട�ിയ അ�തീ�ിത
കാരണ�ളാൽ കരാർ കാലയളവിൽ ���ി

�ർ�ിയാ�ാൻ സാധി�ാെത വ��
സാഹചര��ളിൽ കരാ�കാർ�്  സമയം
നീ�ിന�ാ��് . എ�ി�ം ത�തായ കാരണമി�ാെത
���ികൾ നട��തിൽ കാലതാമസം
വ��� കരാ�കാർ�്  പിഴേയാ��ടി മാ�മാണ് 
സമയം നീ�ി ന��ത്. അ�മതി ലഭി� ���ികൾ

സമയ ബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിനായി

വിവിധ തല�ളിൽ �ടർ�യായി അവേലാകന
േയാഗ�ൾ േച�ക�ം അത�സരി��
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�വ��.

(ബി)

ആ�തീര സംര�ണ�ിന് �േത�ക �ാധാന�ം
നൽ�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) േമജർ ഇറിേഗഷൻ വിഭാഗം ആ�തീര

സംര�ണ�ിന്  �േത�ക �ാധാന�ം ന���്.
വിവിധ പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി (�ാൻ &
േനാൺ �ാൻ) ആ�തീര �റേ�ാ�് 
സംര�ി��തിനായി ആറിെ�

അപകടാവ�യി�� പാർശ��ൾ
സംര�ണഭി�ി െക�ി�ം ൈജവ േവലികൾ
നിർ�ി�ം സംര�ി�വ��. �ടാെത അനധി�ത
ൈകേ���ൾ നട�� വർെ�തിെര കർശന
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം ൈകേ���ൾ
ഒഴി�ി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ക�ം െച�
വ��. പരാതി�� �ല�ളിൽ റവന�
വ��ിെ� സഹായേ�ാെട അതിർ�ി നിർ�യം
നട�ി പരിഹാരം കെ����് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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