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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 313 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയ ജലപാത-3

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീമതി െദലീമ 

�ീ. പിണറായി വിജയൻ
(�ഖ�മ�ി)

(എ)

േദശീയ ജലപാത-3 എ�േ��് �ർ�ിയാ�ാൻ

കഴി�െമ�് അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(എ) െകാ�ം �തൽ േകാഴിേ�ാട്  വെര�� േദശീയ
ജലപാത-3 (NW3) ഇൻലാൻഡ്  വാ�ർേവയ്സ്
അേതാറി�ി ഓഫ് ഇൻഡ� (IWAI) �െട അധീനത
യിലാണ്. ഇതിൽ െകാ�ം �തൽ േകാ��റം വെര��
168 കി.മീ. നിലവിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മാെണ�ി�ം
�ർ�മാ�ം േദശീയ ജലപാതാ നിലവാര�ിേല�്

എ��തിന് െകാ�ം ചവറ േകാവിൽേതാ��് ഒ�
നട�ാല�ിെ��ം ആല�ഴ ����ഴയിൽ ഒ�
നാവിേഗഷൻ േലാ�് കം �ിഡ്ജിെ��ം
�നർനിർ�ാണം �ർ�ീകരിേ����്. ചവറയിെല
പാലം നിർ�ാണ�ിൽ �ലം ഏെ���ൽ
സംബ�ി�് തർ�ം നിലനിൽ��ത് പരിഹരി�
�തിനാ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
����ഴ നാവിേഗഷൻ േലാ�് കം �ിഡ്ജിെ�
പണികൾ ഇൻലാൻഡ്  വാ�ർേവയ്സ്  അേതാറി�ി
ഓഫ് ഇൻഡ� (IWAI)�െട ഫ�് ഉപേയാഗി�്
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വ��് ഏെ���് നട�ി

വ��.

േകാ��റം �തൽ േകാഴിേ�ാട്  വെര�� 160 കി.മീ.
ഭാഗം േദശീയ ജലപാത�ായി നി�ർഷി�ി��
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിനായി �ലം

ഏെ���ൽ, ആഴ�ം വീതി�ം ��ൽ, ഉയരം �റ�
റ�േല��കൾ, പാല�ൾ എ�ിവ െപാളി�മാ�ി
�തിയവ നിർ�ി�ൽ മ�് �തിയ േ�ാസ്
���ക�െട നിർ�ാണം �ട�ിയവ സംബ�ി�്

വിശദമായ േ�ാജ�് റിേ�ാർ�് IWAI ത�ാറാ�ി
േക� സർ�ാരിെ� അംഗീകാര�ിനായി

സമർ�ി�ി��്. അതിന് േക� സർ�ാരിെ�
അംഗീകാര�ം ഫ�ം ലഭ�മാ�� �റ�് ഇത്
സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാൻ സാധി�ം. 

(ബി) േദശീയ ജലപാതയിൽ ഉൾെ�ടാ� മ�് ഭാഗ�ൾ (ബി)
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ജലപാത നിലവാര�ിേല�്

വികസി�ി��തിനായി എെ��ാം നടപടികളാണ്
സ�ീകരി�് വ��െത�് അറിയി�ാേമാ;
വിശദാംശം നൽകാേമാ;

േകാവളം �തൽ ആ�ളം വെര കനാൽ വീതി
���തിന് സ�കാര� �മി ഏെ����തിനായി
KIIFB LA �ണി�മായി േചർ� ്�ല
പരിേശാധന നട�ി വ��. പാർ�തീ
��നാറി� ��െക കരി�കം, ��ൻപാലം,
പന�റ എ�ീ �ല�ളിൽ �ീൽ ലാ�ിസ്
�ിഡ്�ക�െട നിർ�ാണ�ം, കഠിനം�ളം
ഭാഗ� ്െസ� ്ആൻ�സ് �ിഡ്ജിെ� �നർ
നിർ�ാണ�ം നട�ിലാ�ിവ��. ഈ ഭാഗ�
പാർ�തീ ��നാർ വീതി�ം ആഴ�ം ��ി
നവീകരി��തി�ം, േകാവളം, തി�വ�ം,
വ��ടവ,് ചാ� എ�ിവിട�ളിൽ േബാ�്
െജ�ികൾ �ാപി��തി�ം, പാല�ൾ,
നട�ാല�ൾ എ�ിവ �ാപി��തി�മായി
വിശദമായ പ�തി േരഖ ത�ാറാ�ി KIIFB-
�െട അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��.്
േകാവളം �തൽ വർ�ല വെര കനാൽ
പാർശ��ളിൽ താമസി�� 1275 ഓളം
��ംബ�െള �നരധിവസി�ി��തിന്
കിഫ്ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട 247.2
േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��.്
�നരധിവാസ�ി�� �വർ�ന�ൾ
�തഗതിയിൽ നട� ്വ��.

േകാഴിേ�ാട് സി�ിയിൽ �ടി കട� ്േപാ��
ജലപാത�െട ഭാഗമായ 11.2 കി.മീ.
ൈദർഘ��� കേനാലി കനാൽ ജലപാതാ
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി
ഏകേദശം 1118 േകാടി �പ െചലവ്
�തീ�ി�� "കേനാലി കനാൽ വികസന
പ�തി” കിഫ്ബി ധനസഹായം ലഭ�മാ�ി
നട�ിലാ��തിന് അ�മതി നൽകിയി��.്
ഇ�മായി ബ�െ��� നടപടി�മ�ൾ
�േരാഗമി��.

വടകര �തൽ മാഹി വെര അ� ്റീ�കളായി
തിരി�ി�� 17.61 കി.മീ. �ര�ിൽ 12 കി.മീ.
�രം ഗതാഗതേയാഗ�മായി��.് ഒ�ാം റീ�ിെ�
�മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ ഏകേദശം
�ർ�ിയായി വ��. ഈ പാതയിൽ വ��
�ഴി�ൽ േലാ�ിെ��ം കരി�ാലി��്
േലാ�ിെ��ം െവേ�ാലി േലാ� ്കം
�ിഡ്ജിെ��ം നിർ�ാണ ���ികൾ
�േരാഗമി��. വടകര – മാഹി കനാൽ
�ർ�മാ�ം സ�ാരേയാഗ�മാ��തിനായി
റീ�-്3െ� നരിേ�� ്താെഴ �തൽ കേ�രി
വെര�� 3.24 കി. മീ. ൽ ഉൾെ�� 800 മീ�ർ
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വെര േചരിേ�ായിൽ ൈഹ ക� ്ഭാഗ�്
എൽ.ബി.എസ്. ഇൻ�ി��� ്നിർേ�ശി�ി��
�തിയ ഡിൈസൻ �കാര�� ���ി�ം
��ാം റീ�ിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മാ�വാൻ
ബാ�ി�� 2.44 കി.മീ. ഭാഗം �ടി
ഉൾെ���ി�ം ���ിയ DPR
അംഗീകാര�ിനായി സമർ�ി�ി��.് ഇത്
പരിേശാധി� ്വ��. റീ� ്അ�ിൽ 3 കി.മീ.
�രം �ർ�ീകരി�� തി�� �വർ�ന�ൾ
നട�ി വ��.

മാഹി-വളപ�ണം ഭാഗ� ്ഏകേദശം 26
കിേലാമീ��ം, നീേലശ�രം-േബ�ൽ ഭാഗ� 6.5
കിേലാമീ��ം കനാൽ �തിയതായി
നിർ�ി��തിനാ�� ���ികൾ െ�ഷ�ൽ
പർ�സ് െവഹി�ിൾ ആയ KWIL �േഖന
നട�ാ�ി വ��. �ലം ഏെ����തിനായ
മാഹി - വളപ�ണം ഭാഗ� ്650 േകാടി �പ�ം
നീേലശ�രം - േബ�ൽ ഭാഗ� 186 േകാടി
�പ�ം KIIFB �േഖന അ�വദി�ി��.്
ഇതിനാ�� സർെ� ���ിക�ം വാ�ർ
ബാലൻസ് �ഡി�ം �േരാഗമി� വ��. 

സം�ാന ജലപാത േദശീയ ജലപാതാ
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി
ആവശ�മായ െവർ�ി�ൽ �ിയറൻ�ം
െഹാറിേസാ�ൽ �ിയറൻ�ം ലഭ�മാകാ�
പാല��ം മ� ്േ�ാസ് ���ക�ം �നർ
നിർ�ി��തിന് ആവശ�മായ
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ ���ിക�ം നട�
വ��.

(സി) ��ത പ�തി�െട �ർ�ീകരണം

സം�ാന�ിെ� ഗതാഗത, വിേനാദസ�ാര,
വാണിജ� േമഖലകളി�ം െപാ� വികസന�ി�ം

ഏെത�ാം രീതിയിൽ സഹായകരമാ�െമ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) െവ�് േകാ�് കനാലിെ� (WCC) വികസനം
�ർ�ിയാ��േതാെട ജലഗതാഗത�ി�ം

വൻേതാതിൽ ജലമാർ��� ചര�് ഗതാഗത �ി�ം

വഴി�റ�ക�ം ഇ�് േനരി�� ഗതാഗത ���ി�ം
പാരി�ിതിക ���ൾ�ം ഒ� പരിധി വെര
പരിഹാരം കാ��തി�ം അപകട സാധ�ത
��ത�� ചര�കൾ �ഗമമായി ൈകകാര�ം
െച��തി�ം സാധി�ം. �ടാെത ജലഗതാഗതം
വഴി�� ചര�നീ�ം മ�് ഗതാഗത മാർ��െള
അേപ�ി�് െചല� �റ��ം പരി�ിതി�്

അ�േയാജ�മായ�മാണ്. ഇ��ലം പേരാ�മായി
നിരവധി െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�വാ�ം
സാധി�ം. 
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െവ�് േകാ�് കനാൽ (WCC) �ർ�േതാതിൽ
ജലഗതാഗത�ിന് �റ� െകാ��െ���ത് �റിസം
വികസന�ിന് �തിേ��ക�ം വിേദശ
�റി�കേള�ം അ�ാരാ� ക�ൽ ഗതാഗത
ഏജൻസികേള�ം ഇവിേട�് ആകർഷി�വാ�ം,
അതി�െട സം�ാന�ിന് വൻേതാതിൽ
വിേദശനാണ�ം േന�വാൻ കഴി���മാണ്. ��തൽ
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�െ���തി�െട ടി
�േദശ�ളിെല ജന��െട ജീവിതനിലവാര�ം
സാ��ിക നിലവാര�ം ഉയ�ക�ം െച�ം. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


