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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 218 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജല സംര�ണ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. എ� .് സലാം, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

null
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ര�ായിര�ി നാ�റ്  േകാടി �പ�െട ��നാട്

പാേ�ജിൽ ജലവിഭവ വ��് �േഖന നട�ിലാ�ി

വ�� പ�തികൾ ഏെത�ാമാെണ�ം അവ�െട

നിലവിെല �േരാഗതി�ം അറിയി�ാേമാ;

(എ) 2019 ഒേ�ാബർ മാസ�ിൽ േകരള േ��് �ാനിംഗ്

േബാർഡ്  ത�ാറാ�ിയ A special package for
post flood Kuttanad എ� നിർേ�ശ�ിൽ

2447.66 േകാടി �പയാണ് Financial
implications; A tentative outline എ�

ശീർഷക�ിൽ ��നാടിനായി കാണി�ിരി��ത്.
ആയതിൽ 1589.16 േകാടി �പയാണ് ജലവിഭവ

വ��ിനായി നിർേ�ശി�ിരി��ത്. ഈ
���ികൾ നട�ിലാ��തി� �ൻപ് വിശദമായ

പഠനം ആവശ�മായി��്. ��ത പഠന�ി�ം

വിശദമായ ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ��തി�മായി

450.00 ല�ം �പ റീബിൽഡ്  േകരള

ഇനിഷിേയ�ീവി�ൾെ���ി

G.O(Rt)No.918/2019/ WRD dated 07/12/2019
�കാരം സർ�ാർ അ�വദി�ക�ം

ൈഹേ�ാൈഡനാമിക് പഠന�ിനായി െചൈ�

ഐ.ഐ.�ി െയ �മതലെ���ക�ം െച�ി��്.
അ�ിമ റിേ�ാർ�് ഐ.ഐ.�ി യിൽ നി�ം

ലഭി�� �റ�് ���ി�ളള േ�ാജ�്

റിേ�ാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

പരിേശാധി��താണ്. Cleaning of drainage
channels and bund protection works ആണ്

��നാട്  പാേ�ജ്  ര�ാം ഘ��ി�ൾെ���ി

നട�ിലാ�ി വ�� മെ�ാ� പ�തി. 2019-20 െല

ബഡ്ജ�ിൽ ��നാ�ിെല പാടേശഖര��െട

�റംബ�് നിർ�ാണ�ിനായി 32 േകാടി �പ

വകയി��ിയി��്. 17 പാടേശഖര��െട

�റംബ�് നിർ�ാണ�ം േതാ���ി �ിൽേവ�െട

െമ�ാനി�ൽ, ഇല�ി�ൽ ���ിക�മാണ്

ഇതിൽ ഉൾെ���ിയി�ളളത്. 46.45 കി.മീ

നീള�ിൽ �റംബ�് നിർ�ാണ�ി�െട 1020
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െഹ�ർ ഏരിയ സംര�ണം നട�വാ�ം

പാടേശഖര�െള െവ�െ�ാ��ിൽ നി�ം

സംര�ി�വാ�ം സാധി��താണ്. 10
���ികൾ �ർ�ീകരി�. ബാ�ി

���ികെള�ാം �േരാഗമി� വ��. 2020-21
ബഡ്ജ�ിൽ �ാൻ �ീമി�ൾെ���ി 17.40 േകാടി

�പ�ം (െഷയർ ഡബി�് ഉൾെ�െട), NABARD
RIDF- �ൾെ���ി 29.10 േകാടി �പ�മാണ്

പാടേശഖര��െട സംര�ണ�ിനായി

വകയി��ിയിരി��ത്. �ാൻ �ീമിൽ 42
പാടേശഖര��െട 26.625 കി.മീ നീള�ിൽ ബ�്

സംര�ി���വഴി 600 െഹ�ർ ഏരിയ

സംര�ി�വാ�ം, സംര�ണം നട��

പാടേശഖര�ളിൽ ര�ാം �ഷി നട�ിലാ�വാ�ം

സാധി�ം. �ടാെത NABARD RIDF �ീമിൽ

��നാ�ിെല 7 പാടേശഖര��െട �റംബ�്

ബലെ���� ���ികളാണ് നട�ിലാ�ി

വ��ത്. 30 കി.മീ നീള�ിൽ ബ�് സംര�ണം

നട���വഴി 650 െഹ�ർ ഏരിയ

സംര�ി�വാൻ സാധി��താണ്. �ാൻ

�ീമി�ൾെ�� 42 ���ികളിൽ 35 ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. ബാ�ി ���ികൾ നിർ�ാണ

�േരാഗതിയിലാണ്. ��നാ�ിെല െവ�െ�ാ�

നിയ�ണം സാധ�മാ�വാനായി നട�ിലാേ��

അത�ാവശ� ���ികളായ േതാ��ളളി �ിൽേവ,
ലീഡിംഗ് ചാനൽ നവീകരണം, എ.സി കനാലിെ�

ര�ം ��ം റീ�ക�െട നിർ�ാണം എ�ീ

പ�തികൾ “�ം േഫാർ റിവർ പ�തി” �െട

ഭാഗമായി ആർ.െക.ഐ �ീമി�ൾെ���ി

നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനം ആയി��്. ഇതിനായി

ആെക ആവശ�മായി വ�� �ക 500 േകാടി

�പയാണ്. പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറാ�ി

വ��. ��ത ���ി�െട പഠന�ി�ം

ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ��തി�മായി 4.50 േകാടി

�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം,
ൈഹേ�ാൈഡ നാമിക് പഠനം നട�വാനായി

െചൈ�, ഐ.ഐ.�ിെയ �മതലെ���ക�ം

െച�ി��്. ഇ� സംബ�മായി അ�ിമ റിേ�ാർ�്

ലഭി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്. േ��് �ാൻ

�ീമിൽ 30 േകാടി �പയാണ് പാടേശഖര��െട

�റംബ�് നിർ�ാണ�ിനായി അ�വദി�ി��ത്.
ഏകേദശം 48 കി.മീ നീള�ിൽ ബ�്

നിർ�ി���വഴി ഏകേദശം 1040 െഹ�ർ

പാടേശഖര��െട സംര�ണം

സാധ�മാ��താണ്. 40 ���ികൾ നട�ിലാ�ി
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വ��തിൽ 13 ���ികൾ �ർ�ീകരി�.
പാടേശഖര��െട �റംബ�് നിർ�ാണ�ിനായി

NABARD RIDF-ൽ 29.10 േകാടി �പയാണ്

അ�വദിേ��ത്. 32 കി.മീ നീള�ിൽ �റംബ�്

നിർ�ി��തി�െട ഏകേദശം 700 െഹ�ർ ഏരിയ

സംര�ണം നട�ാൻ സാധി��താണ്. 4
���ികൾ�് ഭരണാ�മതി നൽ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.

(ബി)

േവ�നാ�കായലിെ��ം ��നാടിെ��ം

സ�ഭാവിക നിലനിൽ�ിന് അനിവാര�മായ

പ�യാർ, അ�ൻേകാവിലാർ, മണിമലയാർ

എ�ിവ�െട സംര�ണ�ിനായി മാ�ർ

�ാനിെ� അടി�ാന�ിൽ പ�തികൾ

ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�, അ�ൻേകാവിൽ, മണിമല എ�ീ നദികളിെല

ൈകവഴികളിൽ 2018-19 െവ�െ�ാ��ിൽ

അടി� �ടിയ മ�ം െചളി�ം നീ�ം െച�ം

ആവശ�മായ �ല�ളിൽ ക�ം മ� മാർഗ��ം

ഉപേയാഗി�  ്സംര�ി��തി�ം മ�മായി ഒ�

മാ�ർ �ാനിെ� അടി�ാന�ിൽ ഒ�ാം

ഘ�മായി 56.25 േകാടി �പ�െട 14 പ�തികൾ

ഉൾെ��� DPR, 2021-22 െല ബഡ്ജ�് �കാരം

ജലാശയ��െട േശഷി വർ�ി�ി��തിന്

�ഖ�ാപി� സമ� പാേ�ജിൽ, 4711-01-800-99-
Comprehensive Package for Restoration of
Ecosystem എ� ശീർഷക�ിൽ ഭരണാ�മതി

നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.

(സി) ആല�ഴ-ച�നാേ�രി കനാൽ

സംര�ണ�ിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

അറിയി�ാേമാ; േതാ���ി സ് പിൽേവ�െട

�വർ�നം െമ�െ���ാ�� ���ി

�ർ�ിയായി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േതാ���ി �ിൽേവ, ലീഡിംഗ് ചാനൽ നവീകരണം,
എ.സി കനാലിെ� ര�ം ��ം റീ�ക�െട

നിർ�ാണം എ�ീ പ�തികൾ �ം േഫാർ റിവർ

പ�തി�െട ഭാഗമായി ആർ. െക.ഐ
�ീമി�ൾെ���ി നട�ിലാ�വാൻ തീ�മാനം

ആയി��്. ��ത പ�തി�െട ൈഹേ�ാ

ൈഡനാമിക് പഠന�ിനായി െചൈ�

ഐ.ഐ.�ിെയ �മതലെ���ിയി��്. അ�ിമ

റിേ�ാർ�് ലഭി��തിെ� അടി�ാന�ിൽ

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് . േതാ���ി

സ് പിൽേവ�െട �വർ�നം െമ�െ���ാ��

���ി �ർ�ിയായി�ി�. േതാ��ളളി

�ിൽേവ�െട �വർ�നം �ഗമമാ�ാൻ 12
ഷ��കളിെല ഇല�ി�ൽ ���ിക�ം 40 Shutter
കളിൽ 75 cm നീള�ിൽ corner angle
�ാപി��തി�ം, 8 shutter കൾ�ളള wire rope
മാ��തി� 8 േമാേ�ാ�കൾ റീൈവൻഡ്  െച��

���ികൾ ഉൾെ�െട�ളള െമ�ാനി�ൽ

���ികളാണ് അ�വദി�ത്. ഇതിനായി 25
ല�ം �പ�െട ഭരണാ�മതി 2021- 2022
സാ��ിക വർഷം നൽകിയി��്. ഇല�ി�ൽ

���ികൾ�് 9,60,000/- �പ�െട

സാേ�തികാ�മതി നൽ�ക�ം ���ി

�ർ�ിയാ�ക�ം െച�. െമ�ാനി�ൽ
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���ി�് 15,28,000/- �പ�െട

സാേ�തികാ�മതി നൽ�ക�ം ���ി െട�ർ

െച�ക�ം െച�. ��ത ���ി അവാർഡ്

െച�െവ�ി�ം എ�ിെമ�് വ�  ്���ി �ട�ാൻ

ബി�ർ ത�ാറാകാതി��തിെന �ടർ�്

���ികൾ ക�േ�ഷൻ വ�വ�യിൽ

നട��തിനാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
ഇ� �ടാെത Improvement of Thottappally
spillway എ� ���ി, 2016 DSR �കാരം

കരാ�കാരൻ, െച�ാതി��തിെന �ടർ�്

ഷ�റിെ� ഉയരം 1/2 മീ��ം Hoisting bridge െ�

ഉയരം 1.5 മീ��ം ഉയർ�വാ�ം, േവലിേയ�/
േവലിയിറ� സമയ�് ഷ�റിെ� pier groove ൽ
ഷ�ർ stable ആ��തിന് ഷ�റിെ� െമാ�ം

നീള�ിൽ End box ഘടി�ി�വാ�ം, Hoisting
Mechanism centralize position ൽ മാ�ി

�ാപി�വാ�ളള ���ികൾ �ടി ഉൾെ���ി

DSR 2018 �കാരം ത�ാറാ�ിയ 22.4 േകാടി

�പ�ളള estimate അ�സരി�ളള ���ി 2022–
2023 സാ��ിക വർഷം �ർ�ീകരി �ാ�ളള

�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


