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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6465 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ളയാന�ര �നർനിർ�ാണ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് ,
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 
�ീ. സജീവ് േജാസഫ് 

Shri. K. Rajan 
(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ളയാന�ര �നർനിർ�ാണം

നട�� േവളയിൽ ��തി �ര��െള

കാര��മമായി െച�� രാജ���െട

അ�ഭവപാഠ�ൾ കണ�ിെല��വാൻ

തീ�മാനി�ി�േ�ാ;

(എ)
��തി �ര��െള കാര��മമായി െച��

രാജ���െട അ�ഭവപാഠ�ൾ ഉൾെ�ാ�്

ഉചിത�ം അ�േയാജ��മായ രീതികൾ

സം�ാന�് അവലംബി�ി��്.

(ബി) ഏെതാെ� തല�ിലാണ് �ളയാന�ര

�നർനിർ�ാണ പ�തികൾ

ആവി�രി��െത�ം അതിനായി ഇതിനകം

സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�ം

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) �ളയ �ര�െ� െവ�വിളിയായി��് ഒ�

നവേകരളം പ��യർ��തി�ം അ�വഴി

സ�ഹ�ിെല എ�ാ വിഭാഗം ജന��െട�ം ജീവിത

നിലവാരം െമ�െ����തി�മാ��

�നർനിർ�ാണ �വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ

ഏെ���് നട�ാ�ി വ��ത്. 2018-��ായ

�ളയെ��ടർ�്, ഭാവിയിൽ ഉ�ാേയ�ാ��

��തി�ര��െള�ടി അതിജീവി�ാനാ��

വിധം ക�േ�ാെട�ം ��തിസൗഹാർ�പരമാ�ം

േകരളെ� �നർനിർ�ി�ക എ�

ല��േ�ാെടയാണ് റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനിഷിേയ�ീവിന് �പം ന�ിയത്. േകരളം

അഭി�ഖീകരി� �ളയ�ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

ജന�ൾ�് െമ�െ�� ജീവിതനിലവാരം ഉറ�ാ�ക,
�വർ�ന�ളിെല കാര��മതയി��

േപാരാ�കൾ പരിഹരി�  ്��തൽ

�വർ�ന�മമായ േകരളം ��ി�ക, ��തി

�ര��ിൽ നാശന�ം േനരി� ആ�ികൾ

ഭാവി��ാകാനിട�� �ര��ൾ അതിജീവി��

വിധ�ി�� സാേ�തിക വിദ�കളി��ി�ം

പാരി�ിതിക സൗഹാർ� മാനദ��ൾ

പാലി�െകാ�ം സമയബ�ിതമായി

�ന��രി�കേയാ �നർനിർ�ി�കേയാ െച�ക

എ�ി�െന�� വിശാലമായ കാ��ാടിെ�

അടി�ാന�ിലാണ് േകരള �നർനിർ�ാണ

പ�തി�് �പം ന�ിയി��ത്. 2018-െല
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�ളയാന�രം, അ�ാരാ� ഏജൻസിക�െട

സഹായേ�ാെട നട�ിയ പഠനമായ

പി.ഡി.എൻ.എ (Post Disaster Needs
Assessment)-�െട നിർേ�ശ�ൾ �ടി പരിഗണി�്

ആർ.െക.ഐ-�െട േന�ത��ിൽ

അതിജീവന�മത�� പരി�ിതി

സൗഹാർ�മായ േകരള �നർനിർ�ാണ�ിെ�

അടി�ാന േരഖെയ� നിലയിൽ േകരള

�നർനിർ�ാണ വികസന പ�തി (RKDP)
ത�ാറാ�ിയി��്. രാജ�ാ�ര ഫ�ിംഗ്

ഏജൻസികളിൽ നി�ൾെ�െട ധനസമാഹരണം

നട�ിെ�ാ�ാണ് ഈ പ�തികൾ നട�ാ��ത്.
നടപടി�മ�ൾ ല�കരി�  ്പ�തിക�െട

വിവിധഘ��ൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി� ,് കഴിവ�ംേവഗം നിർ�ഹണ�ിേല�്

എ�ി��തി�� നടപടികളാണ്

ൈകെ�ാ�വ��ത്. വികസന ആശയ�ൾ

�പെ���ക, നി�ിത മാനദ��ൾ�ം

വിലയി���കൾ�ം വിേധയമായി ��ത

ആശയ�ളിൽ നി�ം നിർ�ഹണേയാഗ�മായവ

െതരെ���് വിശദമായ പ�തിേരഖ�ം

സമയ�മ�ം നി�യി�  ്സമയബ�ിതമായ

നിർ�ഹണം ഉറ�ാ�ാനാ�� ഏജൻസികൾ വഴി,
അതത് വ��ക�െട േന�ത��ിൽ�െ�

നട�ിലാ�ക എ�താണ് റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനിഷിേയ�ീവിെ� നിർ�ഹണ സമീപനം. 12
വ��കളിലായി 7797.14 േകാടി �പ�െട

പ�തികൾ�് ഇതിനകം ഭരണാ�മതി ന�ിയി��്.
ഈ പ�തികൾ നിർ�ഹണ�ിെ� വിവിധ

ഘ��ളിലാണ്. ഇവയിൽ �സ�കാല പ�തിക�ം

ദീർഘകാല പ�തിക���്. 5271.88 േകാടി

�പ�െട പ�തികൾ െട�ർ െച�ി��്.
ഇ�വെര, 658.9 േകാടി �പ വിവിധ

പ�തികൾ�ായി െചലവഴി�ി��്. റീബിൽഡ്

േകരള ഇനിഷിേയ�ീവിന് കീഴിൽ ഏെ���ാൻ

തീ�മാനി� പ�തിക�െട �േരാഗതി

വിവിധതല�ളിൽ നിര�രം വിലയി����്.
ചീഫ് െസ��റി അ���നായ ആർ.െക.ഐ
ഉ�താധികാര സമിതി (HLEC) പ�തിക�െട

�വർ�ന �േരാഗതി അവേലാകനം െച���്.
സി.ഇ.ഒ-�െട േന�ത��ിൽ െസ��റിതല

േയാഗം േചർ�് നിർ�ഹണം

ത�രിതെ����തി�� നിർേ�ശം ന�ിവ��.
ഇ�രം പ�തിക�െട നിർ�ഹണം യഥാസമയം

അവേലാകനം െച��തി�ം �േരാഗതി

വിലയി���തി�മായി ഒ� േസാ�് െവയർ
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അധി�ിത മാേനെ��് ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം

(MIS) നിലവി��്. �ടാെത ആർ.െക.ഐ
പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി���തിനായി

അതാ� നിർ�ഹണവ��കളിൽ വ��തല

േമാണി�റിംഗ് സമിതിക�ം ���ി��.

(സി) െനതർലാ�് മാ�കയി�� �ം േഫാർ റിവർ

പ�തി�െട �േരാഗതി വിലയി��ാേമാ?
(സി) റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ിവ് പ�തി�െട ഏ��ം

�ധാന േ�ാജ�കളിൽ ഒ�ാണ് �ം േഫാർ റിവർ.
പ� നദിയിൽ നട�ാ�� ആദ�ഘ��ിൽ

��നാടിെല േതാ���ി �ിൽേവ, എ.സി കനാൽ

എ�ിവ�െട നവീകരണമാണ് ല��ം െവ��ത്.
�ം േഫാർ റിവർ പ�തി നട�ിലാ��തി�ളള

വിശദമായ പ�തി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��തിന്

4.50 േകാടി �പ�് ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം 1.38
േകാടി �പ അ�വദി�ക�ം െച�. പ�തി�െട

ഭാഗമായി ��നാട്  േമഖലയി�ളള �ളയജലം

�തഗതിയിൽ കടലിേല�് ഒ��ി�ള�വാ�ത��

വിധം എ.സി. കനാൽ നവീകരണം, പ�,
അ�ൻേകാവിൽ, മണിമലയാർ, േതാ��ളളി

�ിൽേവ എ�ിവ�െട നവീകരണം എ�ിവ

സംബ�ി�  ്ൈഹേ�ാൈഡനാമിക് പഠനം

നട�ം. ഇതിെ� ഭാഗമായി ഐ.ഐ.�ി സംഘം

�ല പരിേശാധന നട�ക�ം പഠന�ി�ളള

വിവര�ൾ േശഖരി�ക�ം െച�. ��ത പഠനം

�ഗമമാ��തിനായി ജലേസചന വ��ിൽ നി�ം

ൈഹേ�ാ�ാഫിക് വ��ിൽ നി�ം ആവശ��ളള

വിവര�ൾ ഐ.ഐ.�ി െചൈ��് അയ�

ന�ിയി��്. �ം േഫാർ റിവർ പ�തി�െട �ധാന

ല���ൾ 1. ൈഹേ�ാഡയനാമി�്

പഠന�ി�െട ബ�കൾ ശ�ിെ���ക�ം

ഉയരം വർധി�ിേ���േ�ാെയ� കാര��ിൽ

വ��ത വ��ക�ം െച�ക. 2. പ�,
അ�ൻേകാവിൽ നദികളിൽ Flood Regulators
�ാപി�ക. ഈ നദികളിെല �ളയജലം

��നാടിേല�് കട�ാെത ൈബപാ�് കനാ�കൾ

വഴി േതാ���ിയിേല�് എ�ി�ക. 3. ആല�ഴ-
ച�നാേ�രി കനാൽ ഉ�ാ�ക വഴി മണിമല

നദിയിൽ നി�� ജലം പ�ാ���ി

നദിയിേല�് ഒ��ി വിടാ�� സാധ�തകൾ

പരിേശാധി�ക. 4. ൈബപാസ്  കനാലി�ം �ധാന

കനാ�കൾ�ം സമാ�രമായി െചറിയ കനാ�കൾ

നിർ�ി�ക വഴി അധിക ജലം േതാ���ിയിേല�്

ഒ��ി വിടാ�ം ഇത് വഴി�� �ളയല�കരണ

സാധ�ത പരിേശാധി�ക. 5. േതാ���ി െപാഴി

�ഖ�് മണലടി��ത് തട��തിനായി

െപാഴി�ഖ�് റിെ�യിനിങ്  വാൾ

നിർമി��തി�� സാധ�ത പഠി�  ്വിശദമായ
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ൈഹേ�ാളിക് ഡിൈസൻ സമർ�ി�ക.
ൈഹേ�ാൈഡനാമിക് പഠന�ി�െട താെഴ

പറ�� ഫല�ൾ �തീ�ി�� 1. അധിക ജലം

കായം�ളം കനാലിേല�് വഴിതിരി� വിടാൻ

ആവശ�മായ കനാ�ക�െട നവീകരണം. 2. ഒ��്

�ടിയ സമയ�ളിൽ ഒ��് നിയ�ി�ാ�ം വഴി

തിരി�  ്വിടാ�ം െറ�േല��കൾ �ാപി�ക. 3.
േതാ���ി �ിൽേവേയാെടാ�ം തെ�

െറ�േല��കൾ �വർ�ി�ി�ാ�� ഇതര

മാർ�ം. 2022 ജ�വരി 5� പഠന�ിെ� ഇട�ാല

റിേപാർ�് സമർ�ി��തിന് നിർേ�ശം

നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


