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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 433 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലമാർ�ം വഴി�� ചര�് നീ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ 

Shri Antony Raju
(ഗതാഗത വ��് മ�ി)

(എ) േദശീയ ജലപാത�െട സാധ�തകൾ
�േയാജനെ���ിെ�ാ�് ജലമാർ�ം വഴി��
ചര�് നീ��ിന് ബാർ�് സർ�ീസ്
ആരംഭി�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േദശീയ ജലപാത 3-െ� സാധ�തകൾ
�േയാജനെ���ിെ�ാ�് െകാ�ി അ�ല�കൾ
ഉ� ഇ൯ഡ�൯ ഓയിൽ േകാ൪�േറഷനിൽ നി�ം
െകാ�ം ചവറ KMML-േല�് ഫ൪ണസ്  ഓയിൽ
എ�ി��ത് സംബ�ി�  ്സം�ാന

ജലഗതാഗത വ��് �ാഥമിക പഠനം
നട�ിയി��താണ്. ടി വിഷയ�ിൽ വിശദമായ
പഠന�ൾ നട�വ��. േസാളാ൪ ഇല�ി�് േറാ –
േറാ ഉപേയാഗി�  ്വി�ിംഗ്ടൺ ഐല�ിൽ നി�ം
േബാൾഗാ�ിയിേല�ം ൈവ�� നി�ം
തവണ�ടവിേല�ം സ൪�ീ�കൾ നട��ത്
സംബ�ി�  ്വ��് സാേ�തിക, സാ��ിക

പഠന�ൾ നട�ിയി��്. ഇ� �കാരം ഒ�
േസാളാ൪ ഇല�ി�് േറാ-േറാ നി൪�ി��തിന്
അ�മതി നൽകിയി��്. ജലപാതകൾ �൪�മാ�ം
ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിനായി ജലപാത
നവീകരണ വികസന �വ൪�ന�ൾ ഇൻലാൻഡ്
നാവിേഗഷൻ വ��് ഏെ���് നട�ിലാ�ി
വ��. െപാ�േമഖലാ �ാപനമായ േകരള
ഷി�ിംഗ് & ഇൻലാൻഡ്  നാവിേഗഷൻ
േകാ൪�േറഷ� കീഴിൽ 7 ബാ൪�കൾ ചര�്
നീ��ിന് ഉപേയാഗി���്. �ടാെത �തിയ 2
ബാ൪�കൾ നി൪�ാണ�ിെ� അ�ിമ
ഘ��ി�മാണ്. ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത
മാ൪��ി�െട�� ചര�് നീ�ം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഓ�േറഷണൽ
ഇൻെസ�ീ�് / സ�ിഡി നൽകിയി��്. േകാവളം
�തൽ േബ�ൽ വെര 616 കി. മീ. നീള�ിലാണ്

സം�ാന�് പ�ിമതീര ജലപാത വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്. േകാവളം �തൽ െകാ�ം വെര
ഭാഗിക�ം, െകാ�ം �തൽ േകാ��റം വെര �ർ�
േതാതി�ം, േകാ��റം �തൽ േകാഴിേ�ാട്  വെര
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ഭാഗിക�ം, േകാഴിേ�ാട്  ക�ായി �തൽ
ഇര�ി�ൽ വെര�� കേനാലി കനാെലാഴിെക
വടകര വെര ഭാഗികമാ�ം ഗതാഗത േയാഗ�മാണ്.
വടകര �തൽ മാഹി വെര �ർ�േതാതിൽ ഗതാഗത
േയാഗ�മാ�� �വർ�ന�ൾ �തഗതിയിൽ
നട�വ��. വളപ�ണം �തൽ നീേലശ�രം വെര
�ർ�േതാതിൽ ഗതാഗതേയാഗ�മാണ്. നീേലശ�രം
�തൽ േബ�ൽ വെര�� 26 കി. മീ. ഭാഗ�് 20
കി. മീ. �ർ� േതാതിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മാണ്. 6
കി.മീ. നീള�ിൽ ��തായി കനാൽ
ദീർഘി�ിേ�� �വർ�ന�ൾ നട� വ��.
ജലപാത വികസന �വ൪�ന�ൾ

�൪�ിയാ�ിയാൽ മാ�േമ �൪�േതാതിൽ
ജലമാ൪േ�ന�� ചര�് നീ�ം സാധ�മാ�ക��.
പല �ല�ളി�ം ബാർ�കൾ സ�രി�ാ��
ആഴം ഇ�ാ�താണ് ചര�് ഗതാഗത�ിന്

�ഖ�തട�ം.

(ബി)

പരി�ിതി മലിനീകരണ�ം �വർ�നെ�ല�ം

പരമാവധി �റ�� തര�ി�� സൗേരാർജ
േബാ�കൾ ��തായി ആരംഭി��തി�ം
േ�ഷനാഫീ�കൾ �ർ�മാ�ം സൗേരാർജ�ിൽ

�വർ�ി�� തര�ിൽ നവീകരി��തി�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിെല െകാ�ം, ആല�ഴ, േകാ�യം,
എറണാ�ളം, ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  എ�ീ ആറ്
ജി�കളിൽ സം�ാന ജലഗതാഗതവ��്
സർ�ീ�കൾ നട�ി വ��. പാസ�ർ
സർ�ീ�കൾ�് �റേമ പാസ�ർ-കം-�റി�്
സർ�ീ�ക�ം വ��് നട���്. ജലഗതാഗത
രംഗ�് �തന സാേ�തിക വിദ�
�േയാജനെ���ി സൗേരാ൪��ിൽ

�വ൪�ി�� ഒ� യാ�ാേബാ�് ഇ��യിൽ
തെ� ആദ�മായി നി൪�ാണം �൪�ിയാ�ി

വ��ിെ� ൈവ�ം – തവണ�ടവ് ��ിൽ
സ൪�ീസ്  നട�ിവ��. 2020-ൽ ആദിത��്
േലാകെ� മിക� െഫറികൾ�ളള ഗേ�വ് േ�ാവ്
�ര�ാര�ം ലഭി�ക��ായി. പരി�ിതി

മലീനീകരണം നിയ�ി�ക, �വർ�ന െചലവ്
�റ�ക എ�ീ ല��േ�ാ��ടി ആരംഭി� ടി
േസാളാർ േബാ�ിെ� �വർ�നം

വൻവിജയമായതിെന �ടർ�് ��തൽ േസാളാർ
േബാ�കൾ വ��ിൽ ഉൾെ����തിെ�
ഭാഗമായി 75 പാസ�൪ ക�ാസി�ി�� 5
േസാളാ൪ േബാ�ക�േട�ം ഒ� േസാളാ൪ �യിസ്
െവസലിെ��ം നി൪�ാണം നട�വ�� �ടാെത
30 പാസ�ർ ക�ാസി�ി�ളള 4 േസാളാർ
േബാ�കൾ നി൪�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

(സി) ഉൾനാടൻ ജലമാർ�ം വഴി�� �റിസം
സാധ�തകൾ �േയാജനെ����വിധം ��തൽ
േവഗതേയറിയ േബാ�് സർ�ീ�കൾ

(സി) േവഗതേയറിയ�ം, �ര�ിതത�ം
ഉറ�വ����മായ േബാ�കൾ സർ�ീസിൽ
ഉൾെ����തിെ��ം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം
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ആരംഭി��തി�� നടപടി �മ�ൾ ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ?

േ�ാ�ാഹി��തിെ��ം ഭാഗമായി ൈവ��
നി�് എറണാ�ളേ��് �റ� സമയ
ൈദ൪ഘ��ി�ം, േറാഡ്  ഗതാഗത തട��ളിൽ
ഉൾെ�ടാെത�ം, സ��മാ�ം സ�േദശിക�ം,
വിേദശിക�മായ �റി�കൾ�ം, യാ��ാർ�ം
യാ� െച��തിനായി ടി ��ിൽ ഒ� അതിേവഗ
120 പാസ�ർ ക�ാസി�ി�� എ.സി.
പാസ�൪-കം-�റി�് സ൪�ീസ്  േബാ�് 2018-ൽ
സർ�ീസ്  ആരംഭി�. അ�ർ-േതവര
ജലമാർ��ി�െടയാണ് േവഗ-120 െകാ�ിയിൽ
എ��ത്. ടി സർ�ീസ്  ആരംഭി�തിന് േശഷം
ൈവ�ം നിവാസികൾ�് ഒ� മണി�ർ 45 മിനി�്
െകാ�് െകാ�ിയിൽ എ�ിേ��വാൻ

സാധി���്. വിേനാദസ�ാര�ം,
അേതാെടാ�ം യാ�ാസൗകര��ം
െമ�െ����തിനായി 90 യാ�ാ�ാർ�്
സ�രി�ാൻ കഴി�� ര�് ഡബിൾ െഡ�ർ
പാസ�ർ-കം-�റി�് േബാ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്സീ-
��നാട്  എ� േപരിൽ സർ�ീസ്  ആരംഭി�. ��ത
സർ�ീസ്  ന� രീതിയിൽ നട� വ��. പ��ർ
േമഖല േക�ീകരി�  ്മാ�ൽ-അഴീ�ൽ െഫറി
സർ�ീസ്  2019-ൽ ആരംഭി�ക�ം അത�ാ�നിക
സൗകര��ൾ ഏർെ���ിെ�ാ�്

നിലവി��ായി�� സർ�ീസ്  �റി�് ��ിലി
സർ�ീസാ�ി നട�ി വ�ക�ം െച��. ആല�ഴ
ജി�യിെല കനാ�ക�െട സൗ�ര�ം ആസ�ദി�
െകാ�് പാതിരാമണൽ ദ�ീപ്, �മരകം എ�ീ �റി�്
േക��ൾ സ�൪ശി��തി�ം �റ�
െചലവിൽ �ര�ിത യാ� ഒ��ക എ�
ഉേ�ശേ�ാെട�ം, േകാ�യ� നി�ം ആല�ഴ�്
വ�� യാ��ാ൪�് �റ� സമയ
ൈദ൪ഘ��ിൽ എ��തി�ം, ആല�ഴ-�മരകം-
േകാ�യം ��ിൽ 120 പാസ�ർ ക�ാസി�ി��
േവഗത �ടിയ ഒ� കാ�മൈറൻ പാസ�൪-കം-
�റി�് സ൪�ീസ്  േബാ�് നി൪�ാണം �ർ�ിയാ�ി

08/03/2020-ൽ ഉദ്ഘാടനം നട�ി. ഇ��യിെല
തെ� ആദ� സംരഭെമ� നിലയിൽ 4 വാ�ർ
ടാ�ിക�െട നിർ�ാണം ആരംഭി�ക�ം, ഇവയിെല
ആദ�െ� േബാ�ിെ� ഉദ്ഘാടനം 15/10/2020-�ം,
ര�ാമെ� േബാ�ിെ� ഉദ്ഘാടനം 04/01/2021-�ം
നട�ക�ം െച�. ടി േബാ�കൾ യഥാ�മം
ആല�ഴയി�ം, പറ�ിനി�ടവി�ം സർ�ീസ്
നട�ി വ��. ��ം, നാ�ം േബാ�ക�െട
നിർ�ാണം അ�ിമഘ��ിലാണ്. വ��ിെ�
�വ൪�ന�ൾ ��തൽ േമഖലകളിേല�്
വ�ാപിപി��തിനായി ജലഗതാഗത സാധ�തക�ം,
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�റിസം സാധ�തക�ം സംബ�ി�  ്അടിയ�ര
�ാധാന�േ�ാെട പഠന�ൾ നട�ി വ��.
േവഗതേയറിയ�ം, �ര�ിതത�ം
ഉറ�വ����മായ േബാ�കൾ സർ�ീസിൽ
ഉൾെ����തിെ��ം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗതം
േ�ാ�ാഹി��തിെ��ം ഭാഗമായി 30
പാസ�ർ ക�ാസി�ി�ളള 4 േസാളാർ േബാ�കൾ,
120 പാസ�ർ ക�ാസി�ി�ളള ഒ� പാസ�ർ-
കം-�റി�് േബാ�്, 75 പാസ�ർ ക�ാസി�ി�ളള 2
േസാളാർ േബാ�കൾ, 5 ഡി�ി േബാ�കൾ എ�ിവ
വാ��തിന് അ�മതി നൽകിയി��്. ടി
േബാ�കൾ നി൪�ി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. അവ നിർ�ാണ ഘ��ിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


