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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6071 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ക��ണി�ി ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

ജലേസചന �മത വർ�ി�ി��തി�േവ�ി
ആരംഭി� ക��ണി�ി ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷൻ
പ�തിക�െട �വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) ജലേസചന �മതവർ�ി�ി��തിനായി

ക��ണി�ി ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിെ� �വർ�ന�ൾ

ജലേസചനവ��ി� കീഴിൽ നട� വരികയാണ്.
െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി �േഖന ഏെ���
നട�ിലാ�ി വ�� ക��ണി�ി ൈമേ�ാ
ഇറിേഗഷൻ പ�തിക�െട വിശദാംശം
അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി)

ജലേസചിത �േദശ��െട അളവിൽ �റവ്
വ�താ�ളള റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ; െച�കിട ജലേസചന
പ�തിക�െട ല��ം �ർണേതാതിൽ
ൈകവരി��തിന് കഴി�ി�േ�ാെയ�്

വിശദീകരി�ാേമാ;

(ബി) ജലേസചിത �േദശ��െട അളവിൽ �റവ് 
വ�തായി�ളള റിേ�ാർ�കൾ ��യിൽെ��ി�ി�.
എ�ാൽ, �ൻകാല�െള അേപ�ി�  ്
േകരള�ിെ� �വിനിേയാഗ�ിൽ

വലിയേതാതി�� മാ��ൾ സംഭവി�ക�ം
തൻ�ലം പ�തികൾ വിഭാവനം െച� സമയ��

ഉേ�ശിത കാർഷികവിളകളിൽ നി�ം വ�തിയാനം
സംഭവി�ി��്. �ാേദശിക വിളകൾ, കാർഷിക
ജലാവശ�കത, ജലലഭ�ത �ട�ിയ ഘടക�െള
അടി�ാനമാ�ി വിഭാവനം െച�് 
നട�ിലാ��താണ്  െപാ�വി�ളള െച�കിട
ജലേസചന പ�തികൾ എ��െകാ�് തെ�
ഇവ�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ ൈകവരി��തിന് 
കഴിയാ��്. �ാേദശികമായി നട�ിലാ���
െകാ�്  തെ� സമയാ സമയ�ളിൽ വ��
അ���പണികൾ നട�ിലാ�ാ�ം അ�വഴി
നിർ�ിതിക�െട പരിപാലന�ം സാ��മാകാ��് .

(സി) 2018 -െല�ം 2019 -െല�ം �ളയ�ിൽ െച�കിട
ജലേസചന പ�തിക�െട നിർ�ിതികൾ��ായ
നാശം �ർണമാ�ം പരിഹരി�  ്ജലേസചിത
വി�തി നിലനിർ��തി�േവ�ി നട�ിലാ�ിയ
പ�തികൾ വിശദീകരി�ാേമാ;

(സി) 2018, 2019 വർഷ�ളിെല �ളയ�ിൽ െച�കിട
ജലേസചന പ�തിക�െട നിർ�ിതികൾ��ായ
നാശം പരിഹരി��തി�ം ജലേസചിത വി�തി
നില നിർ��തി�ം സം�ാന ബഡ്ജ�് 
വിഹിത�ി� �റേമ േ��് ഡിസാ�ർ
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െറേ�ാൺസ്   ഫ�്  (SDRF), റീബിൽഡ്   േകരള
ഇനിേഷ��ീവ് (RKI) എ�ീ �േത�േകാ
േ�ശ�പ�തിക�െട ധനസഹായേ�ാെട വിവിധ
നിർ�ിതികൾ�്  സംഭവി�ി�� നാശം
പരിഹരി��തി�� ���ികൾ നട�ിലാ�ി
വ��. െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട
�ന��ാരണ�ിനായി എസ് .ഡി.ആർ.എഫ്-ൽ
ഉൾെ���ി 195.39 േകാടി �പ െചലവ് വ��
3003 പ�തികൾ�ം ആർ.െക.ഐ-ൽ
ഉൾെ���ി 9.68 േകാടി �പ െചലവ് വ�� 14
പ�തികൾ�ം അ�മതി നൽകിയി��താണ്.
നാളി�വെര, എസ് .ഡി.ആർ.എഫ്-ൽ 133.67
േകാടി �പ�ം, ആർ.െക.ഐ-ൽ 3.17 േകാടി
�പ�ം െച�കിട ജലേസചന പ�തിക�െട
�ന��ാരണ�ിനായി െചലവഴി�ി��്.

(ഡി)

�ഗർഭ ജലവിതാന�ിെ� അളവ് �റ��
�േദശ�ളിൽ �ാേദശിക ജലേ�ാത�കെള

�ഷി�ായി പരമാവധി �േയാജനെ���ാ��

പ�തികൾ വിശദീകരി�േമാ?

(ഡി) �ഗർഭ ജലവിതാന�ിെ� �റവ്  അ�ഭവെ���
�േദശ�ളിൽ വ�� പര�രാഗത
ജലേ�ാത�ക�െട, �േത�കി�  ്�ള��െട
സംഭരണേശഷി വർ�ി�ി�ക, മാലിന��ൾ നീ�ം
െച�ക �ട�ിയ �വർ�ന�ളി�െട

കാർഷികാവശ��ി�� ജലലഭ�ത വർ�ി�ി��
�വർ�ന�ൾ നിർ�ഹി�ി��്. ഇേതാെടാ�ം
"ഹരിതേകരളം മിഷെ�" ഉപമിഷനായ
“ജലസ��ി" �െട ഭാഗമായി ത�ാറാ�ിയ
നീർ�ട�ാ�കളിൽ നിർേ�ശി�ി��
ജലസംര�ണ ���ികൾ, ഹരിതേകരളം
ശീർഷക�ിൽ ലഭി� ബഡ്ജ�്  വിഹിതം
ഉപേയാഗി�  ് നട�ിലാ�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ










