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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6116 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാഴാനി ഇറിേഗഷൻ േകാ�ൗ�ിൽ കൺെവൻഷൻ െസ�ർ നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

വാഴാനി ഇറിേഗഷൻ േകാ�ൗ�ിൽ
കൺെവൻഷൻ െസ�റിെ� െക�ിട
നിർ�ാണ�ിന് ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ
ഉൾെ���ി 2015-16 വർഷ�ിൽ ഒ� േകാടി
�പ അ�വദി�  ്െട�ർ നടപടികൾ
�ർ�ിയാ�ി എ�ിെമ�് വ�ി��തായ �ലം

ജലേസചന വ��് വി� നൽകാ�തിെ�

കാരണം വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) വാഴാനി ഡാം പ�തി �േദശ�് ഒഴി�്

കിട�� �ല�് എം.എൽ.എ�െട ആ�ി

വികസന പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി വാഴാനി
കൺെവൻഷൻ െസ�ർ നിർ�ി��തിന്
15/05/2015െല സ.ഉ(സാധാ)നം. 658/2015/
പി.ഡ��.ഡി �കാരം ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��. 24/09/2016 െല സ.ഉ(സാധാ)
നം.830/2016/ജവിവ �കാരം ജലേസചന
പ�തികേളാട്  അ�ബ�ി�ളള �റിസം
പ�തിക�െട നട�ി�ി�േവ�ി �ലം

എം.എൽ.എ െചയർമാ�ം, ജി�ാ കള�ർ ൈവസ്
െചയർമാ�ം, ജലേസചന വ��് എ�ിക��ീവ്
എ�ിനീയർ െസ��റി�ം, ജന�തിനിധിക�ം
ഉേദ�ാഗ��ം അംഗ��മായി�ളള ഇറിേഗഷൻ
േ�ാജ�് �റിസം മാേനെ�ൻറ്  ക�ി�ി (IPTMC)
�പീകരിേ��താണ്. ��ത �റിസം
പ�തിക�െട വ�മാന�ിെ� 80% അതാത്
�റിസം മാേനെ��് ക�ി�ി�ം, 10% ജലേസചന
വ��ി�ം, 10% �റിസം വ��ി�മാണ്
നി�യി�ി�ളളത്. 19/03/2020ൽ െഡ�ിേനഷൻ
മാേനെ��് ക�ി�ി �പീകരി� െകാ�് �റിസം
വ��് �റെ��വി� ഉ�ര�ം 24/09/2016െല
ഉ�ര�ം പര�രവി��മായതിനാൽ
ഇ�ാര��ിൽ വ��ത വ��ിയതി�േശഷം

മാ�േമ ഉപേയാഗാ�മതി നൽകാൻ
സാധി�ക�ള�.

(ബി) �റിസം േക��ളായി �ഖ�ാപി�ി��
ജലേസചന വ��ിെ� കീഴി�� �േദശ�ളിൽ
എം.പി/എം.എൽ.എ./തേ�ശ �ാപന��െട

ഫ�് എ�ിവ ഉപേയാഗി�  ്നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ നട�േ�ാൾ ജലേസചന
വ��ിന് വ�മാനം പ�ി��ത് സംബ�ി�

മാർ�േരഖ ഇ� എ� കാരണ�ാൽ നിർ�ാണ

(ബി) ��യിൽെ��ി�ി�. 24/09/2016 െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് �കാരം �റിസം പ�തിക�െട
വ�മാന�ിെ� 80% അതാത് �റിസം
മാേനെ��് ക�ി�ി�ം, 10% ജലേസചന
വ��ി�ം, 10% �റിസം വ��ി�മാണ്
നി�യി�ി�ളളതാണ്.
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�വർ�നം തട�െ��ി��ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത തട�ം നീ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ാേമാ;

(സി)

വാഴാനി ഡാമിൽ മ�സി�ൽ ഫൗ�ൻ
നിർ�ാണ�ിനായി 2016-ൽ 2.19 േകാടി �പ
അ�വദി�ി�െ��ി�ം ആയതിെ� നിർ�ാണ
�വർ�നം ഇ�വെര ആരംഭി�ാ�തിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(സി) വാഴാനി ഡാമിൽ മ�സി�ൽ ഫൗ�ൻ
നിർ�ി��തിന് ��ർ ഇറിേഗഷൻ ഡിവിഷൻ
എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയ�െട 19/12/2019െല എ8-
2239/2013(ബി) ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം
അ�മതി നൽകിയി�െ��ി�ം വാഴാനി
ഇറിേഗഷൻ േ�ാജ�് �റിസം മാേനെ�ൻറ്
ക�ി�ി �പീകരി�ാൽ മാ�േമ �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ സാധി�ക�ള�.

(ഡി)

ഡാം റീഹാബിലിേയഷൻ ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�്
�കാരം വാഴാനി ഡാം നവീകരണ�ിന് എ�
േകാടി �പ അ�വദി�ി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േക� ജലക�ീഷെ� േമൽേനാ��ിൽ േലാക
ബാ�് സഹായേ�ാെട നട�� ഡാം
റീഹാബിലിേ�ഷൻ ആ�് ഇം�വ്െമ�്
െ�ാജ�ിെ� ഒ�ാം ഘ��ിൽ (DRIP Phase I )
വാഴാനി ഡാമിെ� �ന��ാരണ�ിനായി

സിവിൽ, െമ�ാനി�ൽ, ഇല�ി�ൽ എ�ീ
���ികൾ�് സ.ഉ(സാധാ) നം. 110/2013/
ജവിവ തീയതി 06/02/2013 �കാരം
ഭരണാ�മതി�ം ചീഫ് എ�ിനീയർ തല�ിൽ

2.798 േകാടി �പ�െട സാേ�തികാ�മതി�ം
നൽകിയി��്. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ഇ)

��ത േ�ാജ�മായി ബ�െ��് എെ��ാം
���ികളാണ് ഉൾെ���ിയി��െത�ം

അവയിൽ ഏെത�ാം ���ികൾ �ർ�ിയായി

എ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േക� ജലക�ീഷെ� േമൽേനാ��ിൽ േലാക
ബാ�് സഹായേ�ാെട നട�� ഡാം
റീഹാബിലിേ�ഷൻ ആ�് ഇം�വ്െമ�്
െ�ാജ�ിെ� ഒ�ാം ഘ��ിൽ (DRIP Phase I )
വാഴാനി ഡാമിെ� �ന��ാരണ�ിനായി

സിവിൽ, െമ�ാനി�ൽ, ഇല�ി�ൽ എ�ീ
���ികൾ�് സ.ഉ(സാധാ) നം. 110/2013/
ജവിവ തീയതി 06/02/2013 �കാരം
ഭരണാ�മതി�ം ചീഫ് എ�ിനീയർ തല�ിൽ

2.798 േകാടി �പ�െട സാേ�തികാ�മതി�ം
നൽകിയി��്. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

(എഫ്) എ�ിെമ�് വ�ി�ം �ർ�ീകരി�ാ�

���ികൾ, �ർണേതാതിൽ �ർ�ീകരി�

���ികൾ എ�ിവ തരം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ?

(എഫ്) േക� ജലക�ീഷെ� േമൽേനാ��ിൽ േലാക
ബാ�് സഹായേ�ാെട നട�� ഡാം
റീഹാബിലിേ�ഷൻ ആ�് ഇം�വ്െമ�്
െ�ാജ�ിെ� ഒ�ാം ഘ��ിൽ (DRIP Phase I )
വാഴാനി ഡാമിെ� �ന��ാരണ�ിനായി

സിവിൽ, െമ�ാനി�ൽ, ഇല�ി�ൽ എ�ീ
���ികൾ�് സ.ഉ(സാധാ) നം. 110/2013/
ജവിവ തീയതി 06/02/2013 �കാരം
ഭരണാ�മതി�ം ചീഫ് എ�ിനീയർ തല�ിൽ
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2.798 േകാടി �പ�െട സാേ�തികാ�മതി�ം
നൽകിയി��്. വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം

നം പ്രവൃത്തിയുടെ പേ�ര് സാപേ�തികാനുമതി
നല്കിയ തുക

 പൂര്ത്തീകരണ തുക  നിലവിടെല
സ്ഥിതി

1 ഡ്രിപ്പ് ഘട്ടം - 1 വാഴാനി 
ഡാമിടെ) പുനരുദ്ധാരണം 
(ടെമക്കാനിക്കല് പ്രവൃത്തികള്)

0.34 പേകാി രൂ� 0.34 പേകാി രൂ� 2016-ല്
പൂര്ത്തീകരിച്ചു

2 ഡ്രിപ്പ് ഘട്ടം - 1 വാഴാനി 
ഡാമിടെ) പുനരുദ്ധാരണം 
(ഇലക്ട്രിക്കല് പ്രവൃത്തികള്)

0.688 പേകാി രൂ� 0.59 പേകാി രൂ� 2019-ല്
പൂര്ത്തീകരിച്ചു

3 ഡ്രിപ്പ് ഘട്ടം - 1 വാഴാനി 
ഡാമിടെ) പുനരുദ്ധാരണം
 ( സിവില് പ്രവൃത്തികള്)

1.77 പേകാി രൂ� 1.29 പേകാി രൂ� 2017-ല്
പൂര്ത്തീകരിച്ചു. 

ആകെ�  2.798  ക�ോടി രൂപ 2.22  ക�ോടി രൂപ




