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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 511 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

േകരള ഇറിേഗഷൻ ഇൻ�ാ��്ചർ െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 
�ീ ജി �ീഫൻ, 

േഡാ. െക. ടി. ജലീൽ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ജലേസചന,
ജലവിതരണ രംഗെ�
�വർ�ന�ൾ കാര��മമായി
നട�ാ��തിന് േകരള
ഇറിേഗഷൻ ഇൻ�ാ��്ചർ
െഡവലപ്െമ�് േകാർ�േറഷെ�
പ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള ഇറിേഗഷൻ ഇൻ�ാ��ർ െഡവലപ്  െമ�് േകാർപേറഷൻ
ലിമി�ഡ്  (െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴി��
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ം, ജലേസചന വ��ിെ��ം, �റിസം
വ��ിെ��ം െ�ഷ�ൽ പർ�സ്  െവഹി�ി�ം (എസ് .പി.വി.) ആണ്.
�ടാെത റീബിൽഡ്  േകരള ഇനിേഷ��ീവ്, �റിസം വ��്, േകരള
അ�ാദമി േഫാർ സ്  കിൽസ്  എക് സലൻസ് , ഹരിത േകരള മിഷൻ
�ട�ിയവ�െട േ�ാെജ�് മാേനെ�ൻറ്  കൺസൽ�ൻറ്  (പി.എം.സി.)
�ടിയാണ്. ��ത വ��കൾ�ായി കിഫ് ബി, റീബിൽഡ്  േകരള
ഇനിേഷ��ീവ്, �റിസം ഫ�് �ട�ിയവ ഉപേയാഗി�് വിവിധ
പ�തികൾ െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ഏെ���ി��്. നിലവിൽ 125
ജീവന�ാർ െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.യിൽ �വർ�ി� വ���്. ഇതിൽ
പരിചയസ��രായ ഉേദ�ാഗ�ർ ഉൾെ���തിനാൽ െക.ഐ. ഐ.
ഡി. സി. ഏെ���� പ�തികൾ കാര��മമാ�ം �ത�തേയാെട
�ടി�ം നട�ിലാ�വാൻ സാധി��.

(ബി)

ജലേസചന േമഖലയിൽ ��ത
�ാപനം ഏെ���് നട��
�വർ�ന�ൾ ഏെത�ാമാണ്;

(ബി) ജലേസചന േമഖലയിൽ കിഫ് ബി ധനസഹായേ�ാെട

െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. നട�ിലാ�ി വ�� പ�തികളാണ്: തീരേദശ
സംര�ണ പ�തികൾ/ കടലാ�മണ നിേരാധന ���ികൾ.
െറ�േല�ർ / െറ�േല�ർ കം �ിഡ്ജ്  നിർ�ാണ പ�തികൾ.
ക��ണി�ി ൈമേ�ാ ഇറിേഗഷൻ പ�തികൾ. കനാൽ നവീകരണ
പ�തികൾ.   ഡാം റിെസർേവായർ ഡിസിൽേ�ഷൻ പ�തികൾ.
ന�ായമായ വില�് �ണേമ��� ��ിെവ�ം െപാ�ജന�ൾ�്
എ�ി��തിെ� ഭാഗമായി 'ഹി�ി അക�ാ' എ� ��ിെവ��ിെ�

ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം നട�ി വ��. നിലവിൽ ര� ��ിെവ�
ഫാ�റികൾ ഇ��ി ജി�യിെല െതാ��ഴയി�ം തി�വന��രം
ജി�യിെല അ�വി�രയി�ം �വർ�ി�ി� വ��. ഇവ �ടാെത
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല െപ�വ�ാ�ഴിയിൽ മെ�ാ� ��ിെവ� �ാ�്
�ാപി�� പ�തി�് അ�മതി നൽകിയി��്.

(സി) ന�ായവില�് �ടിെവളളം
ലഭ�മാ�ാനായി െതാ��ഴയി�ം
പാ�ം വ�വ�യിൽ

അ�വി�രയി�ം നട��

(സി) �ണേമ� ഉ� ��ിെവ�ം �റ� വിലയിൽ ജന�ളിേല�്
എ�ി��തിനായി സർ�ാർ േമഖലയിൽ ��ിെവ� നിർ�ാണ
�ാ�കൾ ആരംഭി�ക എ� ഉേ�ശേ�ാ��ടി

െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.�െട കീഴിൽ െപാ�േമഖലയിെല ആദ�െ�
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�ടിെവളള ഉ�ാദന�ം
വിതരണ�ം െപാ� വിപണിയിൽ
സ�കാര� ക�നികൾ ��ി
െവ��ിന് അമിത വില
ഈടാ��ത് നിയ�ി�ാൻ
പര�ാ�മാേണാെയ�്

വ��മാ�ാേമാ;

��ിെവ� നിർ�ാണ ഫാ�റി ആയ 'ഹി�ി അക�ാ' ഇ��ി ജി�യിെല
െതാ��ഴയിൽ 2015 ഓഗ�ിൽ �വർ�നമാരംഭി�ക�ം �ടർ�്
2020 ൽ േകരള ജല അേതാറി�ി അ�വി�രയിൽ �ാപി� 7200
LPH ��ിെവ� നിർ�ാണ ഫാ�റി�െട നട�ി�്

െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി െയ 7 വർഷെ� പാ� വ�വ�യിൽ

ഏൽ�ി�ക�ം െച�ി��്. 

ഹി�ി അക��െട വിതരണ�ിനായി വിവിധ ജി�കളിൽ അംഗീ�ത
വിതരണ�ാെര നിയമി�ി��്. �ടാെത വിവിധ ജയിൽ െമാൈബൽ
�ണി�കൾ വഴി�ം ഫാ�റി ഔ�് െല�് വഴി�ം വിൽ�ന നട�ി

വ��. നിലവിെല ��ിെവ���െട വിലവിവര പ�ിക �വെട
േചർ��.

�മ
ന�ർ

��ിെവ��ിെ�
അളവ്

െപാ�
വിപണിയിെല വില

വില

1 1000 ML 20.00 �പ
15.00
�പ

2 2000 ML 35.00 �പ
25.00
�പ

3 500 ML 10.00 �പ
10.00
�പ

4 20 ലി�ർ ജാർ 70.00 �പ
60.00
�പ

നിലവിെല �ിതി അ�സരി� െപാ� വിപണിയിെല ആവശ�കത

കണ�ിെല��േ�ാൾ ‘ഹി�ി അക��െട’ ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം
വളെര �റവാണ്. എ�ി��ാ�ം നിലവി�� ഉൽ�ാദന�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ െപാ� വിപണിയിൽ പല സ�കാര� ക�നികൾ ��ി
െവ��ിന് അമിത വില ഈടാ��ത് നിയ�ി�ാൻ ഹി�ി
അക��െട വിതരണ�ി�െട ഒ� പരിധിവെര സഹായി�ി��്.

(ഡി) എ�ിൽ ��ിെവളള ഉ�ാദനം
വർ�ി�ി�് വിപണന �ംഖല
കാര��മമാ�ി സ�കാര�
ക�നിക�െട �ഷണം
നിയ�ി�ാൻ ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) സർ�ാർ സംരംഭമായ ‘ഹി�ി അക�ാ’ ��തൽ കാര��മമായി
ഉ�ാദന�ം വിതരണ�ം നട��തിന് േവ� നടപടികൾ ൈകെകാ�
വ���്. െതാ��ഴ �ാ�ിൽ നിലവിെല െ�ാഡ�ൻ ൈലനി�
�റെമ ��തായി ഒ� െ�ാഡ�ൻ ൈലൻ �ടി �ാപി��തി��

നടപടികൾ പരിഗണനയിലാണ്. ഈ ൈലൻ

�ാവർ�ികമാ��തി�െട നിലവി�� ഉത്പാദനം ഇര�ി ആ�ാൻ

സാധി�ം. 

അ�വി�ര ഫാ�റിയിൽ നിലവിൽ 3 െ�ാഡ�ൻ ൈല�കളാണ്
�വർ�ി��ത്. ഇവ�െട നിലവിെല ഉ�ാദന േശഷി ആയ 7500
LPH നവീകരി� 15000 LPH േല�് ഉത്പാദനം ഇര�ി�ി�വാൻ േവ�
നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. ഈ ര� �ാ�കൾ �ടാെത േകരള�ിൽ

�തിയതായി ��ിെവ� നിർ�ാണ �ാ�കൾ ആരംഭി�വാ��

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി െപ�വ�ാ�ഴിയിൽ
��തായി ഒ� ��ിെവ� �ാ�് നിർ�ി�വാൻ തത��ിൽ

അംഗീകാരം നൽകിയി��്. �ടർ നടപടികൾ �േരാഗതിയിലാണ്.
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�തിയ �ാ�് ആരംഭി��േതാ� �ടി വട�ൻ ജി�കളിൽ സർ�ാർ
��ിെവ�ം ലഭ�മാ�ാൻ സാധി��താണ്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


