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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 397 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ൈപ�ക �റിസം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ,
�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീ. െക. െജ. മാക് സി 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്

മ�ി)

(എ) ആഭ��ര, വിേദശ സ�ാരികൾ�്

സം�ാന�ിെ� �ശ� ചാ�തേയാെടാ�ം
ൈപ�ക�ം പാര�ര��ം അ�ഭവേവദ�മാ�ി
വിേനാദ സ�ാരം േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്

ആവി�രി� ൈപ�ക �റിസം പ�തിെയ �റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് വിേനാദസ�ാര വ��് നട�ിലാ�ി
വ�� ൈപ�ക �റിസം പ�തികൾ താെഴ
പറ��വയാണ്. 

1. �സിരിസ്  ൈപ�ക പ�തി : 

ഐതിഹാസിക �റ�ഖമായ �സിരിസിെ�
ചരി�പര�ം സാം�ാരികപര�മായ േനർകാ�െയ
�ന��ീവി�ി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ
�പംെകാ�� പ�തിയാണ് �സിരിസ്  ൈപ�ക
പ�തി. േലാക വ�ാപാരികെള ആകർഷി�

�സിരിസ് , െന�ി�, തി�ിസ്  േപാ�� ആദ�കാല

�റ�ഖ��ം െകാ�ം, െപാ�ാനി,
തലേ�രി,ആല�ഴ �ട�ിയ പിൽ�ാല
�റ�ഖ��െട ൈപ�ക അവേശഷി�കൾ
�ന��ീവി�ി��തിനായി സം�ാന സർ�ാർ
�റിസം വ��ിെ� കീഴിൽ 2009 ൽ �പം നൽകിയ
ആദ�െ� ൈപ�ക സംര�ണ പ�തിയാണ്
�സിരിസ്  ൈപ�കപ�തി. വിേനാദം മാ�മ�
ൈപ�കസംര�ണം, �നഃ�ാപനം,
ചരി�പഠനം, പരി�ിതി സംര�ണം, ഗേവഷണം,
കരകൗശല-കലാ�പ��െട വികസനം,
പര�രാഗത െതാഴി�കൾ, മ�് സാ�ഹിക-
സാം�ാരിക �വർ�ന�ൾ എ�ിവയി�ം ഒ�
വലിയമാ�ം വ��ക എ� ��ധാന
ഉേ�ശല���ൾ ഉൾെ�ാ�� ഈ പ�തി
നിലവിൽ ഇ��യിെല ൈപ�ക സംര�ണ
�വർ�ന�ൾ�് മാ�കയാണ്. 

2. ആല�ഴ ൈപ�ക പ�തി

വിശാലമായ അറബി�ടലിെ��ം
അതിേലെ�ാ��� നദീ�ംഖല�െട�ം
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ഇടയിലായി �ിതി െച�� കിഴ�ിെ� െവനീസ്
എ�് ക�ൺ �� വിളി� ആല�ഴയിൽ �റ�ഖം,
കടൽ�ാലം, കനാ�കൾ, ചരി�ം വിളിേ�ാ��
��ാ�ക�െട കഥ പറ�� �ാരക�ൾ,
ആരാധനാലയ�ൾ, കയർ ഫാ�റികൾ എ�ിവ
നിലനിൽ��. ഇവ�െട �ന��ാരണ�ം തദ�ാര
ആല�ഴ പ�ണ�ിെ� പഴയ �താപം
വീെ���വാ�� സമ�മായ �മ�മാണ്
ആല�ഴ ൈപ�ക പ�തി െകാ�് ല��മി��ത്. 

3. തലേ�രി ൈപ�ക �റിസം പ�തി

ഉ�ര മലബാറിെല ക�ർ ജി�യിൽ �ിതി

െച�� തലേ�രി എ� പ�ണം അതിെ� സ��
സാമിപ�ം, �� കാ�െട�ം �ി�ീഷ്  കാ�െട�ം
അധിനിേവശം എ�ിവ െകാ�് തെ�
�രാതനകാലം �തൽേ� വിവിധ സം�ാര��െട
സ�ി�ണ�ാൽ സ��മാണ്. ഇവയിൽ പല�ം
കാല�േമണ നാഗരികത�െട കട�് വരവിൽ
വി�തിയിലാ�െ��. പഴയ തലേ�രി �റ�ഖെ�
ഒ� �ഭവ േക�മാ�ി പൗരാണിക േകരള�ിെ�

സാ�ഹ��ം സാം�ാരിക�ം ചരി�പര�മായ
�ല��ൾ �തിയ തല�റ�് പരിചയെ���ക വഴി
തലേ�രിെയ ഒ� ൈപ�ക േക�മാ�ക എ�
ല���മായാണ് വിേനാദസ�ാര വ��് തലേ�രി
ൈപ�ക പ�തി വിഭാവനം െച�ിരി��ത്. 

4. �ാവൻ�ർ െഹറിേ�ജ്  പ�തി

തി�വിതാം�റിെ� ചരി� �ധാന�ം വ��മാ��

�ല�െള ��ിയിണ�ി ൈപ�ക സർക��്
ആരംഭി��തിനാണ് ഈ പ�തി െകാ�്
ഉേ�ശി��ത്. പ�തി�െട �പേരഖ
ത�ാറാ�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.
ഇതിനായി ആർ�ിെട�ിെന �മതലെ���ി��്.
ആർ�ിെട�് �പേരഖ ത�ാറാ�ിയ േശഷം
മാ�േമ ഉൾെ��ി�� �ല�െള��ി��

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ക��. 

ഈ പ�തി�െട ആദ� ഘ�ം എ� നിലയിൽ
തല�ാന നഗരിയിെല ൈപ�ക െക�ിട�ൾ
അവ�െട പൗരാണികത�ം വാ�വിദ��ം
െവളിവാക�� വിധ�ിൽ

ദീപാലം�തമാ��തി�� പ�തി �പേരഖ�് 35
.60 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്.
തല�ാന നഗരിയിെല 30 ൈപ�ക െക�ിട�െള
ഉൾെ���ി 5 േസാ�കളായി തിരി�ാണ് പ�തി
നട�ിലാ��ത്. 
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(ബി) സമീപ ജി�കളിെല സാം�ാരിക, ൈപ�ക
േക��െള ��ിയിണ�ിെ�ാ�� തലേ�രി
ൈപ�ക �റിസം പ�തി�െട �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സമീപ ജി�കളിെല സാം�ാരിക, ൈപ�ക
േക��െള ��ിയിണ�ിെ�ാ�� തലേ�രി
ൈപ�ക �റിസം പ�തി 4 സർക��കളായാണ്
നട�ിലാ��ത്. പ�തിക�െട വിശദാംശം
�വെടേചർ��.

സം�ാന സർ�ാർ ഫ�് ഉപേയാഗി�്
നട�ാ�� പ�തികൾ

ക�ർ ജി�

1. കൺസർേവഷൻ ഓഫ് തലേ�രി പിയർ &
െഡവലപ്െമ�് ഓഫ് �ഡ്  �ീ�് & �ൾപ്�ർ
പാർ�് �ർ�ീകരി�.

2. കൺസർേവഷൻ ഓഫ് ഓൾഡ്  ഫയർടാ�് &
െഡവലപ്െമ�് ഓഫ് െപർേഫാമൻസ്  െസ�ർ &
െഹറിേ�ജ്  �ീ�് അ�് താെഴയ�ാടി -
�ർ�ീകരി�.

3. കൺസർേവഷൻ ഓഫ് റീ �സ്  ഓഫ് ��ർ�്
ബം�ാവ് ആസ്  ലാംേഗജ്  മ�സിയം & ജർ�ൻ
�ഡി - �ർ�ീകരി�.

4. െകാ�ി�ർ െട�ിൾ �റിസം എ�് പീരിയൻസ്
�ീ�് - ���ി �ർ�ീകരി�.

5. െസ�് േജാൺസ്  ആം�ി�ൻ ചർ�് �ീ�്
െഡവല�്െമ�് - ���ി �ർ�ീകരി�.

6. താെഴ അ�ാടി �ീ�് െഡവല�്െമ�് - ���ി

�ർ�ീകരി�.

7. െതാടീ�ളം െട�ിൾ - െഡവല�്െമ�് ഓഫ്
മ�സിയം - െക�ിടം പണി - ���ി �ർ�ീകരി�.

8. തലേശരി ൈപ�ക പ�തി - േവ ൈഫൻഡിങ്
ൈസേനജസ്  - ���ി ആരംഭി�ി�ി�. ൈസേനജ്
മാ�കകൾ നിർ�ാണ ഏജൻസി
ത�ാറാ�ിയി��്.

9. ��ർ�് ബംേ�ാ - മ�സിയം കേ�ാണ�്സ്  -
���ി �ർ�ീകരി�. 

വയനാട്  ജി�

വ�ി�ർ�ാവ് മാർ��് & എ�ിബിഷൻ െസ�ർ -
�ർ�ീകരി�.

മാവിലാംേതാട്  പഴ�ി �തി മ�പം - ���ി

ആരംഭി�ി�ി�. ഈ പ�തി�് ���ിയ
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ഭരണാ�മതി ആവശ���്.

കിഫ്ബി �ഖാ�രം നട�ാ�� പ�തികൾ

തലേ�രി പൗ�ക പ�തി�ായി 145 .541 േകാടി
�പ�െട തത��ി�� ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. ഈ പ�തി ര�് ഘ��ളായാണ്
നട�ിലാ��ത്. ര�് ഘ��ൾ�മായി 78 .162
േകാടി �പ കിഫ്ബി അ�വദി�.

ഈ പ�തി�െട SPV M/s. Kerala Irrigation
Infrastructure Development Corporation
(KIIDC) ആണ്.

ഈ പ�തി�െട ഒ�ാംഘ��ിൽ കിഫ്ബി 40 .95
േകാടി �പ അ�വദി�. പ�തി ഘടക�ൾ
സംബ�ി� വിവര�ൾ �വെട േചർ�� 

�േരാഗമി�� ഘടക�ൾ-7 എ�ം

ജഗ�ാഥ േ��ം -40% �ർ�ീകരി�.

പിൻഡാലി കളരി ഹൗസ്  -30% �ർ�ീകരി�.

െകാ�ി�ർ ശിവ േ��ം - �റി�് അമിനി�ിസ്  -
���ി ആരംഭി� 

�ീ�് േ��് -50% �ർ�ീകരി�.

ഇ�ി��് ചർ�്- 30% �ർ�ീകരി�.

ആ��ർ കാവ് -20% �ർ�ീകരി�.

മേ�രി ���ണ�സ�ാമി േ��ം -10%
�ർ�ീകരി�.

േലാകനാർ�ാവ് േ��ം -5% �ർ�ീകരി�.

െട�ർ excess അ�മതി ആവശ�മായ

���ികൾ-2 എ�ം

�ൻസി�ൽ േ�ഡിയം (THP ഓഫീസ്)

ക�ള�ര േമാസ്ക്

റീ െട�ർ െചേ��ത് 4 എ�ം

ഓട�ിൽ േമാസ്ക് & പാരീസ്  േഹാ�ൽ �ീ�്

�ശിേ�രി മഹാേദവ േ��ം

തി�വ�ാട്  രാമസ�ാമി േ��ം
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തി�െന�ി മഹാ വി� േ��ം

ഉേപ�ിേ�� ഘടകം- 1

പഴ�ി പാലസ്  (േകാ�യം മലബാർ) ഉടമ�രിൽ

നി�ം NOC ലഭി�ാ�� കാരണം പ�തി
നട�ിലാ�വാൻ സാധ�മ�. 

ഈ പ�തി�െട ര�ാംഘ�
�വർ�ന�ൾ�ായി കിഫ്ബി 37.212 േകാടി
�പ അ�വദി�. ഈ പ�തിയിൽ 14
ഘടക�ളാണ് ഉ�ത്.

�േരാഗമി�� ഘടക�ൾ-3 എ�ം

�രളിമല േ��ം (മാ�ർ �രളിമല ചി�പീഠം
���ൻ മഠ�ര) - പ�തി ആരംഭി�.

പഴ�ിരാജ �തി മ�പം -ആരംഭി�

വ�ി�ർ�ാവ് �ീ�്േ�പ്  - 40% �ർ�ീകരി�.
വ�ി�ർ�ാവ് കൺെവൻഷൻ െസ�റിെ�
േ�ായിംഗ് റിവിഷൻ ആവശ���്. 

െസല�ൻ േനാ�ീസ്  നൽകിയത് - 1 എ�ം

�ീ ചിറ�കാവ് ഭഗവതി േ��ം

റീ െട�ർ െചേ��വ -5 എ�ം

കതി�ർ �ര�നാരായണ േ��ം

�ീ തേ�ാളിമാണിേ�ാ�് േ��ം

വടകര താെഴ അ�ാടി

�ീ െപരളേ�രി േ��ം

പനമരം

NOC ആവശ�മായത് 2 എ�ം 

പഴ�ി േകാവിലകം (മ��ർ)- ഈ േകാവിലകം
അതിെ� ഇേ�ാഴെ� അവകാശികൾ െപാളി�
മാ�ിയതിനാൽ ഈ പ�തി�ായി അ�വദി�
3,57,19,996/- �പ മ��ർ നഗരസഭയിെല �തി
മ�പം �ന��ാരണം നട�ി, ആംഫീ തീേയ�ർ
ഉൾെ�െട�� സൗകര�ം ഒ���തിനായി
അ�മതി നൽകിയി��്. ആയതിന് കിഫ്ബി�െട
അംഗീകാരം ലഭിേ����്. 

അറ��ൽെ��് - (NOC ലഭ�മാകണം)
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േ�ായിംഗ് റിവിഷൻ ആവശ�മായവ -3 എ�ം

�ീ �ദംഗ ൈശേലശ�രി േ��ം

�ടി�ലം ശിവേ��ം

�ീ ഊർപഴ�ി�ാവ് േ��ം

(സി) ഗതകാല വാണിജ� �താപ�ിെ�

േക��ളായി�� �സിരിസ് , ആല�ഴ

എ�ിവിട�ളിെല ൈപ�ക വിേനാദ സ�ാര

വികസന പരിപാടി�െട നിലവിെല �ിതി

അറിയി�ാേമാ?

(സി)

അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��

െസ�ൻ ഓഫീസർ
















