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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 230 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ജലേസചന പ�തികളിൽ �തിയ സാേ�തികവിദ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 

�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ, 
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

null
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാനെ� ഇറിേഗഷൻ േജാലികൾ

സമയബ�ിതമായി � ർ�ീകരി��തിന്

സ�ീകരി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� വിവിധ വിഭാഗ�ൾ വിവിധ

പ�തികളിൽ ഉൾെ���ി നട�ാ�� പ�തികൾ

സമയബ�ിത മായി നിർ�ഹി��തിന്

സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ അ�ബ�ം ആയി

േചർ�ിരി��.

(ബി) ജലേസചന പ�തികൾ നട�ാ�േ�ാൾ �തിയ

സാേ�തികവിദ�കൾ ഉപേയാഗെ����തിന്

�േത�ക പരിഗണന നൽ�േമാ?

(ബി) ജലേസചന പ�തികൾ നട�ിലാ�േ�ാൾ �തിയ

സാേ�തിക വിദ�കൾ ഉപേയാഗെ�� ��തിന്

�േത�ക പരിഗണന നൽ���്. ൈമേ�ാ

ഇറിേഗഷൻ സാേ�തിക വിദ�യിൽ അധി�ിതമായ

�തിയ പ�തികൾ വിഭാവനം െച�്

നട�ിലാ�ാ�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.
ജിേയാ �ാഫി�ൽ ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം,
േടാ�ൽ േ�ഷൻ സർെ� �ട�ിയ

ക���ൈറസ്ഡ്  �തന സൗകര��ൾ പ�തികൾ

നട�ിലാ�േ�ാൾ ഉൾെ�� �ാ��്. VCB,
Check dam എ�ിവയിൽ FRP SHUTTER കൾ

�ാപി�ൽ, �ഴകൾ, േതാ�ക�െട അരി� ഭി�ി

സംര�ണ �ിനായി Geo Textile, Gabion wall
നിർ�ാണം എ�ിവ�ം കടൽതീര സംര�ണ

���ികൾ�ായി പര�രാഗത നിർ�ിതി കൾ�്

�റെമ േകാൺ�ീ�് െട�ാ േപാഡ് /െട�ാ േപാ�്,
ജിേയാ ബാഗ്, േ�ായൻസ്  �ട�ിയ �തിയ

സാേ�തിക വിദ�കൾ നട�ിലാ�ി വ��.
�പകൽ�ന വിഭാഗ�ി�

ആ�നികവൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി വിവിധ

േസാ�് െവയ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്�പകൽ�ന

െച�വാൻ ഉേദ�ാഗ�ർ�് പരിശീലനം നൽകി

വ��. �ടാെത േലാക ബാ�് സഹായേ�ാെട

നട�ി വ�� ഡാം �ന��ാരണ പ�തിയായ

ഡാം റീഹാബിലിേ�ഷൻ & ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�്

Central Project Management Unit (CPMU)
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ആയ Central Water Commission (CWC) �െട

നിർേ�ശ�ൾ�് അ�സരി�  ്�തിയ സാേ�തിക

വിദ�കൾ ഉപേയാഗെ�� ��തിന് �േത�ക

പരിഗണന നൽകി വ��. ജലേസചന വ��ിെ�

16 ഡാ�കളിൽ �വർ�ന�മത നിരീ�ി��

തിന് ഉപകരണ�ൾ �ാപി��

"Instrumentation" ���ി നട�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന
                        

                     ജലസസചന വകപപനന പരപധപയപല വരന ഇറപസഗഷന പവതപകളകക അനഗഗകകരന
   നലകന മറയക സപണപനഗക എഞപനഗയര/  എകപകകടഗവക എഞപനഗയര/   അസപസനക എകപകകടഗവക

     എഞപനഗയര തലങളപല നടണര നടപടപകള സസഗകരപചക സമയബനപതമകയപ
  പരതഗകരപകനതപനുളള നടപടപകള സസഗകരപചവരന.   പവതപകളനട പസരകഗതപ

     വപലയപരതനതപനുന പരതഗകരണ കകലകവധപകളപല നടപപലകകനതപനുന സവണപ പസരകഗതപ
  അവസലകകന സയകഗങള നടതകറണക.   ഈ-   സമകണപറപലനടയന പവതപകളനട പസരകഗതപ

 വപലയപരതപ വരന.      പവതപകളനട അടപയനര പകധകനനന കണകപനലടതക ഫഗലഡക
      ഓഫഗസകളപല വരകക സപകഗകന കലണര തയകറകകപ അതപനന അടപസകനതപല

ഗണനപലവകരന,       നടതപപക എനപവ സനസയകജപതമകയപ പരപസശകധപചക ഉറപ വരതനതപനക
  ഉസദനകഗസരകക നപരസദശങള നലകകറണക.      ആവശനന വരന പവതപകളകക മഗറപങക,

     സലപരപസശകധന എനപവ യഥകസമയന നടതപ പവതപകള തസരപതഗതപയപല
   പരതഗകരപകകനുളള നടപടപകള സസഗകരപച വരനണക. 

       പദ്ധതപകള സനബനപചക ആവശനമകയ വപവരങള ലഭപയ്ക്കുന ഉടനനതനന മനഗണനകക്രമന
നപശ്ചയപചക  പരനസവഷണവന രൂപകലപനയന വപഭകഗന  പദ്ധതപകളനട ഡപസസന പരതഗകരപചക
സഡകയപനഗകള ലഭനമകകനണക. 
 

ജലവപഭവ  വകപപനന  കഗഴപല  ഡകമകളനട  പനരദ്ധകരണന  നടതനതപനകയപ  2012-ല
സകന്ദ്ര ജലകമഗഷനന സമലസനകടതപല സലകക ബകങക സഹകയസതകനട ഏനറടതക നടപപലകയപ
വരന പദ്ധതപയകണക  ഡകന റഗഹകബപലപസറഷന ആനക ഇനപ്രൂവകനമനക  സപകജകക  (DRIP).  ഇതപനകയപ
ഐ.ഡപ.ആര.ബപ യനട ഡകന സസഫപ വപഭകഗന ഡപപപനന സസറക സപകജകക മകസനജനമനക യൂണപറകയപ
(SPMU) പവതപകന. Central Project Management Unit (CPMU) ആയ Central Water Commission-
നന  നപരസദശങളകനുസരപചകണക  SPMU  വപവപധ  ഡകമകളപനല  പനരദ്ധകരണ  പവതപകള
നപരഗകപച  വരനതക.   ടപ  പദ്ധതപ  സമയബനപതമകയപ  നടപപലകകനതപനകയപ  ആവശനമളള
അനുമതപകളന മകരഗ്ഗ നപരസദശങളന  CPMU  യവപല നപനന ലഭനമകകപ പനരദ്ധകരണ പണപകള
സമയബനപതമകയപ പരതപയകകനതപനക നപരസദശങള നലകപവരന.

            കൂടകനത സകരള  എഞപനഗയറപനഗക  റപസരചക  ഇനസപറകടക  (KERI)  പഗചപ  മഖകനപരന
പദ്ധതപകളനട  റപസരചക  അനുബന  സജകലപകളന  കണ്സ്ട്രകന  നമറഗരപയല  നടസപനഗന  മണക
പരപസശകധന  സജകലപകളന  നടതന.   പലവപഷയങളപലന  വപദഗകധരമകയപ  കൂടപയകസലകചനകള
നടതപ  National Institute of Technology (NIT)  സപകലളള വപവപധ സകസങതപക സകപനങളമകയപ
സചരനക പഠനന നടതപ റപസപകരട്ടുകള സമയബനപതമകയപ സമരപപകന.  ലകബുകളപല നടകന
ഗണനപലവകര പരപസശകധനകള IS (Indian Standard) Code അനുസരപചക സമയബനപതമകയപ നചയ
തഗരകന.

1



          കടനകടപനന  ഭൂപകൃതപയനടയന  കകലവസയനടയന  പസതനകത  അനുസരപചക  ഒര
വരഷതപല  6  മകസന മകത്രമകണക  കടനകടക  പകസകജുമകയപ  ബനനപട പവതപകള നചയ്യുവകന
സകധപകനതക .  എനകല  അപതഗകപതമകയപ  നപയ്യുന  മഴയന,  നനല്ലു  നകകയ്യുവകന  എടകന
തകമസവന മൂലന പലസപകഴന  6  മകസന എനതക  മൂനന നകലമകസമകയപ കറയകറണക .  ആയതപനകല
പവതപകള  സമയപരപധപകളളപല  പരതഗകരപകവകന  സകധപകകനത  വരനണക .
പവതപകളകക  ഭരണകനുമതപ,  സകസങതപകകനുമതപ തുടങപയവ നലകനതുന, നടണര നടപടപകളന
മറന  എത്രയന  നപനടനക  പരതഗകരപകകയന  പവതപകള  എത്രയന  സവഗതപല
ആരനഭപകനതപനുമളള നടപടപകള സസഗകരപച വരനണക .  കൂടകനത എലക മകസവന പവതപയനട
പസരകഗതപ വപലയപരതനതപനകയപ ഉസദനകഗസരമകയപ ചരച നചയ്യുകയന സവണ നപരസദശങള
നലകകയന നചയ്യുനണക. 

    നമകകനപകല വപഭകഗതപനന കഗഴപല വരന സജകലപകള  അനഗഗകരപച നഷഡകള
പകകരന നടപപലകകനതപനു സവണപ ഓസരക മകസവന നചയ തഗരസകണ രഗതപയപല         task chart
തയകറകകകയന  കരകറകകരന  എകപകകഷന എഞപനഗസയഴന സനസയകജപചക  പസ്തുത  task chart
പകകരന  പരതഗകരപകനതപനുളള   ക്രപയകത്മക  നടപടപകള   സസഗകരപച  വരന.   കൂടകനത
ഇതനുസരപചളള പതപമകസ പസരകഗതപ  വപലയപരതപ വരന.        

     സകരള  ഇറപസഗഷന  ഇനഫകസ്ട്രക്ചര  ഡവലപകനമനറക  സകകരപസറഷന  ലപമപറഡക
(നക.ഐ.ഐ.ഡപ.സപ)   കപഫകബപയനട  ധനസഹകയസതകനട  നടപപലകകന  പദ്ധതപകളനട
നസ്പെഷനല  പരപസക  നവഹപകപള  (SPV)  ആണക.  നറഗസലററകള,  നറഗസലറര  കന  ബപഡകജക,
നകവപസഗഷന സലകസകകട കൂടപയ നറഗസലറര, കടലകക്രമണ പതപസരകധ പവതപകള, കനകലകളനട
നവഗകരണന, കമകണപറപ സമസക്രക ഇറപസഗഷന, തലസശ്ശേരപയപനല പധകന സപതൃക സലങളനട
നവഗകരണന  മഴപപലങകടക  ബഗചക  വപകസനന  തുടങപയ  പവതപകള  നക.ഐ.ഐ.ഡപ.സപ.
പധകനമകയന നടപപലകകപ വരന. പവതപകള ആരനഭപകനതപനു മനസപ എസപസമറക പകകരമള
വരകക-സബകകഡഡൗണ്  സ്ട്രക്ചര  (Work-Breakdown  Structure  -  WBS)  എന.എസക.  സപകനജകക
ഉപസയകഗപചക  തയകറകകപ  നലകകറണക.  എനകല  ചപല  പതപകൂല  സകഹചരനങളകല  (പതപകൂല
കകലകവസ, നപരമകണ വസ്തുകളനട ലഭനത കറവക) പവതപകളകക തടസന സനരപടന പകന WBS
പതുകപ  നപശ്ചപത  സമയപരപധപകളപല  തനന  പവതപകള  തഗരകനതപനുള  നപരസദശന
കരകറകകരകക നലകപ വരന. 

നസകന ആഫഗസര
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