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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 163 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയ ജലപാത നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീ. പി. ന��മാർ 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് യാ��ം ചര�് ഗതാഗത�ി�ം

വിേനാദസ�ാര�ി�ം ഏെറ �തി�്
നൽകാനിട�� െകാ�ം-േകാഴിേ�ാട്  േദശീയ
ജലപാത നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ;

(എ) െകാ�ം �തൽ േകാഴിേ�ാട്  വെര 328 കി.മീ
ൈദർഘ�ം വ�� േദശീയ ജലപാത – 3 െല
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ േദശീയ ജലപാതാ
അേതാറി�ി�െട (IWAI) �െട അധീനതയിലാണ്
നട�ാ��ത്. ഇതിൽ െകാ�ം �തൽ േകാ��റം
വെര�� 168 കി.മീ ൈദർഘ�ം േദശീയ ജലപാതാ
നിലവാര�ിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ിയി��്.
െകാ�ം ജി�യിെല ചവറ േകാവിൽേ�ാ��് ഒ�
നട�ാല�ം, ആല�ഴ ജി�യിെല ����ഴയിൽ
ഒ� നാവിേഗഷൻ േലാ�് കം �ിഡ്�ം �നർ
നിർ�ാണം നട� വ��. ചവറ
േകാവിൽേ�ാ��് പാലം നിർ�ാണ�മായി
ബ�െ��് �ലം ഏെ����തി��
നടപടിക�ം സ�ീകരി�ി��്. േകാ��റം �തൽ
േകാഴിേ�ാട്  വെര�� 160 കി.മീ ജലപാത
നിലവാര�ിേല�് വികസി�ി��തി നാ��
വിശദമായ പ�തി േരഖ (ഡി.പി.ആർ) േദശീയ
ജലപാത അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയി��്.
ആയതിന് േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാരം
ലഭ�മാ�� �റ�് �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ം.
�ടാെത മല�റം ജി�യി�െട കട�് േപാ��
ജലപാത�െട െപാ�ാനി േച�വ കനാലിെ�
�ട�ഭാഗമായ െവളിയംേകാട്  ഭാഗ�്

നബാർഡിെ� ധനസഹായേ�ാെട ഒ�
നാവിേഗഷൻ േലാ�് കം �ിഡ്ജ്
നിർ�ാണ�ിനാ�� െട�ർ നടപടികൾ
�േരാഗമി� വ��.

(ബി) കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�  ്വികസി�ി�� െകാ�ം-
േകാവളം, േകാഴിേ�ാട്-േബ�ൽ അ�ബ�
പാതക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(ബി) േകാവളം - െകാ�ം േകാവളം �തൽ വ��ടവ് വെര
ജലപാത�െട വീതി 35 മീ�ർ (25 മീ. ജലപാത +
ഇ�വശ�ളി�ം 5 മീ. ബ�് േറാഡ്) ആ�ി

മാ��തിേല�ായി പാർ�തീ ��നാറിെ�
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ഇ�വശ�ളി�ം അതിർ�ി��കൾ �ാപി�.
േകാവളം �തൽ ആ�ളം വെര കനാൽ വീതി
���തിന് സ�കാര� �മി ഏെ����തിനായി
KIIFB ധനസഹായ േ�ാെട 66.39 േകാടി �പ�്
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. േകാവളം- ആ�ളം

ഭാഗ�് പാർ�തീ ��നാറിെ� വീതി�ം ആഴ�ം

��ി നവീകരി��തി�ം, േകാവളം, തി�വ�ം,
വ��ടവ്, ചാ� എ�ിവിട�ളിൽ േബാ�്
െജ�ികൾ �ാപി��തി�ം പാല�ൾ, ��്
�ിഡ്�കൾ എ�ിവ �ാപി��തി�മായി 150
േകാടി �പ�െട പ�തി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട നട�ാ��തിന്
തത��ി�� അംഗീകാരം ന�ിയി��്.
അതിൻ�കാരം ഡി.പി.ആർ ത�ാറാ�ി KIIFB
�െട അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��്. േവളി
�തൽ പ�ി�റ വെര കനാലിെ� ഇ�വശ�ം

അതിർ�ി��കൾ �ാപി��

���ികൾ�ാ�� െടൻഡർ നടപടികൾ
�േരാഗമി��. ��നാറിൽ ��ൻപാല�ം

പന�റയി�ം നിർ�ി�ാൻ ഉേ�ശി�� �ീൽ
ലാ�ിസ്  െവഹി�ലർ പാല��െട െട�ർ
നടപടികൾ �േരാഗമി��. ��നാറി� ��െക
ആവശ��ി� െവർ�ി�ൽ / െഹാറിേസാ�ൽ
�ിയറൻസ്  ലഭ�മ�ാെത നിർ�ി�ിരി��
നിർ�ിതികൾ നീ�ം െച�വാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. േകാവളം �തൽ വർ�ല വെര
കനാൽ വികസന�മായി ബ�െ��്

�ടിെയാഴി�ിേ��ി വ�� 1275 ഓളം
��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തിന് KIIFB
�െട ധനസഹായേ�ാെട 247.2 േകാടി �പ�െട
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
�നരധിവാസ�ി�� അർഹത
പരിേശാധി��തിന് ഫിഷറീസ്  വ��ിെ�
േന�ത��ിൽ PMU �പീകരി�  ്വിവര�ൾ
േശഖരി� വ��. േകാഴിേ�ാട്  - േബ�ൽ
േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ി�െട കട�േപാ��
കേനാലി കനാൽ ജലപാതാ നിലവാര�ിേല�്

വികസി�ി��തിനായി ഏകേദശം 1118 േകാടി
�പ െചലവ് �തീ�ി�� പ�തി കിഫ്ബി
ധനസഹായം ലഭ�മാ�ി നട�ിലാ��തിന്
തത��ി�� അ�മതി നൽകിയി��്. കേനാലി
കനാൽ വികസി�ി��തിനാ�� വിശദമായ
േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് (DPR) ത�ാറാ��തിന്
കൺസൾ�ൻസിെയ നിയമി�ി��്. മാഹി
വളപ�ണം ഭാഗ�് ഏകേദശം 26.5 കി.മീ കനാൽ
��തായി നിർ�ിേ��ി വ�ം ഇതിനായി �ലം
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ഏെ����തിനായി 650 േകാടി �പ KIIFB
�േഖന അ�വദി�ി��്. സർേ� നടപടികൾ
�ർ�ിയായി വ��. അ�േപാെല നീേലശ�രം
േബ�ൽ ഭാഗ�ം 6.5 കി.മീ കനാൽ ��തായി
നിർ�ിേ��ി വ�ം. ഇതിനായി �ലം

ഏെ����തിനായി 189 േകാടി �പ KIIFB
�േഖന അ�വദി�ി��്. ഇതിനാ�� വാ�ർ
ബാലൻസ്  �ഡി, സർെ� ���ികൾ

�േരാഗമി� വ��.

(സി)

േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ിെല െവ�െ�ാ�ം
നിയ�ി��തി�ം സൗ�ര�വൽ�രണ�ി�ം

ആയിര�ി ഒ���ി പതിെന�് േകാടി �പ
�തൽ�ട�ിൽ കേനാലി കനാൽ വികസന�ിന്

ത�ാറാ�ിയി�� പ�തിെയ�റി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) ചര�് ഗതാഗതം, േകാഴിേ�ാട്  പ�ണ�ിെല

െവ�െ�ാ� നിയ�ണം, �റിസം എ�ിവ�്
�േത�ക ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�് പരി�ിതി

സൗ�ദപരമായി നട�ാ�� കേനാലി കനാൽ
വികസന പ�തിയി�െട കനാലിെ� വീതി,ആഴം

എ�ിവ ജലപാതാ നിലവാര�ിേല�്

വികസി�ി�ക, നി�ർഷി�ി�� െഹാറിേസാ�ൽ
/ െവർ�ി�ൽ �ിയറൻസിന് അ��തമായി
കനാലി� ��െക�� നിർ�ിതികൾ
�നർനിർ�ി�ക, കനാൽ വികസന�ിനാ

വശ�മായ �മി ഏെ���ലിൽ �ടിെയാഴി�ിേ��ി
വ�� ��ംബ��െട �നരധിവാസം, കനാലിെ�
മലിനീകരണം ഒഴിവാ��തിനായി ഇ�ർെസപ്�ർ
സ�ീവ�ക�ം �ീ�്െമ�് സി��ം �ാപി�ക,
കനാൽ തീര��െട സൗ�ര�വത്കരണ�ം കനാൽ
�റിസ�മായി ബ�െ��് െതാഴിലവസര�ൾ
��ി�ൽ എ�ിവ�ം ല��മി��.

(ഡി) തി�വന��രം ജി�യിെല പാർവതി
��നാറിെ� കരയിൽ �റേ�ാ�ിൽ
കഴി��വെര കനാൽ വികസന�ിനായി

�നരധിവസി�ി�ാൻ പ�തി
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. േകാവളം �തൽ വർ�ല വെര�� തീര�്

താമസി�� (ഏകേദശം 1275) ��ംബ�െള
�നരധിവസി�ി�വാൻ 247.2 േകാടി �പ KIIFB
�ഖാ�ിരം അ�വദി�. ഇതിൽ പാർവതി ��നാർ

ഭാഗെ� 803 ��ംബ��ം ഉൾെ����്. ��ത
�നരധിവാസ പ�തി �കാരം ��ംബ�ൾ�്
�ാ�കൾ സർ�ാർ നിർ�ി� നൽ�കേയാ,
സ��ം നിലയിൽ വ� വാ�ി വീട്  വ��തിന്
താ�ര�ം ഉ�വർ�് ഫിഷറീസ്  വ��ിെ�
�നർേഗഹം മാ�കയിൽ �മി വാ��തി�ം ഭവന
നിർ�ാണ�ി�ം �ടി 10 ല�ം �പ (�മി�് 6
ല�ം+ വീടിന് 4 ല�ം) അ�വദി��തിേനാ
ആണ് ല��മി�ി��ത്. പാർ�തീ ��നാർ

ഭാഗെ� �ാ�് േമാഡൽ �നരധിവാസ�ി��

�മതല േകരള സം�ാന തീരേദശ വികസന
േകാർ�േറഷെനയാണ് ഏൽ�ി�ി��ത്.
�റേ�ാ�് �മിയിൽ താമസി� വ��
��ംബ��െട �നരധിവാസ�ി�� അർഹത
പരിേശാധി��തിന് ഫിഷറീസ്  വ��ിെ�
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േന�ത��ിൽ PMU �പീകരി�  ്വിവര�ൾ
േശഖരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


