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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 526 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ജിേയാട�ബ്  ഉപേയാഗി�� ഓഫ് േഷാർ േ��് വാ�ർ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. പി. ന��മാർ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കിഫ്ബി ഫ�പേയാഗി�് വിവിധ
ജി�കളിൽ നട�� തീര സംര�ണ
���ിക�െട നിലവിെല �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(എ) തീരസംര�ണ�ിനായി കിഫ് ബി
ധനസഹായേ�ാെട ജലേസചന വ��ിെ�
എസ് .പി.വി. ആയ െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ആല�ഴ

ജി�യി�ം, എറണാ�ളം ജി�യി�ം തീരസംര�ണ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ���്. ��ത പ�തി
���ികളായ കടൽ ഭി�ി�െട�ം,
�ലി��ക�െട�ം നിർ�ാണ�ിന്

െട�ാേപാ�കൾ, കരി�ൽ എ�ിവ ഉപേയാഗി��
ഡിൈസൻ ഐ.ഐ.ടി. െചൈ�, നാഷണൽ
െസ�ർ േഫാർ േകാ�ൽ റിസർ�്
(എൻ.സി.സി.ആർ.) -ൽനി�് ലഭ�മാ�ിയാണ്
ഏകേദശം 23.05 കിേലാമീ�ർ തീരേദശ സംര�ണ
���ികൾ ഇ� ജി�കളി�മായി നട� വ��ത്.
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��.

ആല�ഴ ജി�

1. ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല

മാരാരി�ളം െത�് പ�ായ�ിൽ കാ�രിൽ
(Ch.168.465 km to Ch.171.627 km) 3.16
കി.മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശസംര�ണ പ�തി
(കിഫ് ബി സാ��ിക അ�മതി: ₹49.859 േകാടി
�പ). പ�തി ���ികൾ 72%
�ർ�ീകരി�ി��്.

2. അ�ല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ���
െത�് അ�ല�ഴ വട�് അ�ല�ഴ െത�്
പ�ായ�കളിെല കാ�ാഴം �തൽ ��� വെര
(Ch.77.34 km to Ch.82.74 km) 3.24 കി.മീ�ർ
നീള�ി�� തീരേദശ സംര�ണ പ�തി
(കിഫ് ബി സാ��ിക അ�മതി: ₹53.358 േകാടി
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�പ). പ�തി ���ികൾ 79%
�ർ�ീകരി�ി��്.

3. ഹരി�ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിെല ����ഴ
പ�ായ�ിെല പതിയ�രയിൽ (Ch.60.1 km to
Ch.61.6 km) 1.50 കി.മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശ
സംര�ണ പ�തി (കിഫ് ബി സാ��ിക

അ�മതി: ₹21.635 േകാടി �പ). പ�തി
���ികൾ 66% �ർ�ീകരി�ി��്.

4. ഹരി�ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിെല

ആറാ��ഴയിൽ (Ch.56.6 km to 57.8 km) 1.20
കി.മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശ സംര�ണ പ�തി
(കിഫ് ബി സാ��ിക അ�മതി: ₹28.519 േകാടി
�പ). പ�തി ���ികൾ 60%
�ർ�ീകരി�ി��്.

5. ഹരി�ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിെല വ��ാലിൽ
(Ch.53.4 km to Ch.55.2 km) 1.80 കി. മീ�ർ
നീള�ി�� തീരേദശ സംര�ണ പ�തി
(കിഫ് ബി സാ��ിക അ�മതി: ₹30.67 േകാടി
�പ). പ�തി ���ികൾ 85%
�ർ�ീകരി�ി��്.

6. േചർ�ല നിേയാജകമ �ല�ിെല ഒ�മേ�രി,
ആല�ഴയിെല കാ�ർ-െപാേ��ായ് ,
അ�ല�ഴയിെല കാ�ാഴം, ഹരി�ാട്
മ�ല�ിെല വ��ാൽ-െന�ാനി�ൽ �ട�ിയ
ഇട�ളിൽ �ലി��കൾ ഉപേയാഗി�� തീരേദശ
സംര�ണ പ�തി (കിഫ് ബി സാ��ിക

അ�മതി: ₹78.34 േകാടി �പ). പ�തി െടൻഡർ
െച�് കരാർ നട�ിലാ�ിയി��്. 

എറണാ�ളം ജി�

കിഫ് ബി – എറണാ�ളം ജി�യിെല െച�ാന�്

 CP 976-�ം CP 1052-�ം ഇടയിൽ 10 കി.മീ�ർ
നീള�ിൽ കടൽഭി�ി�െട നവീകരണം – ഘ�ം I
– CP 986 �ം CP 1026 �ം ഇടയിൽ 7.35 കി.മീ�ർ
നീള�ിെല കടൽഭി�ി�െട നവീകരണം. ��ത
പ�തി�െട ഒ�ാം ഘ�മായ CP 986 �ം CP 1026
�ം ഇടയിൽ 7.35 കിേലാമീ�ർ നീള�ിൽ

തീരേദശസംര�ണ പ�തി (കിഫ് ബി സാ��ിക

അ�മതി: ₹344.20 േകാടി �പ). ഒ�ാം ഘ�
പ�തി�െട കരാർ �ക ₹256.89 േകാടി
�പയാണ്. പ�തി ���ികൾ 87%
�ർ�ീകരി�ി��്.

(ബി) കരി�ൽ ഖനനം ��ി�� പാരി�ിതിക (ബി) തി�വന��രം ജി�യിൽ ��റ �തൽ വലിയ�റ



3 of 4

����ം ലഭ�ത�റ�ം പരിഗണി�്
തി�വന��രം ��റ �തൽ വലിയ�റ വെര
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ നട�ാ�� ജിേയാട�ബ്
ഉപേയാഗി�� ഓഫ് േഷാർ േ��് വാ�ർ പ�തി
വിലയി��ാറായി�േ�ാ; പ�തി�െട നിലവിെല
�ിതി അറിയി�ാേമാ;

വെര 700 മീ�ർ നീള�ിൽ ജിേയാട�ബ്
ഉപേയാഗി�� തീരസംര �ണ ���ിയാണ്

നട�ിലാ��ത്. നിലവിൽ 100 മീ�ർ നീള�ി��

ആദ� െസെ��് ഭാഗികമായി �ർ�ീകരി�.
�ർ�ീകരി� െസെ��ിെ�  Post Monsoon
behaviour സംബ�ി� പഠനം നട� വ��.

(സി) ആല�ഴ ജി�യിൽ കടലാ�മണം ��മായ
ഇട�ളിൽ െട�ാേപാഡ്  ഉപേയാഗി�് ആ�നിക

രീതിയി�� �ലി��് നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) േകരള�ിൽ ��മായ കടലാ�മണം േനരി��
തീര�േദശ�ളിൽ ജലേസചന വ��്
നട�ിവ�� പ�തികൾ�് �റെമ കിഫ്ബി�െട
ധനസഹായേ�ാെട ജലേസചന വ��ിെ�
എസ് .പി.വി. ആയ െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. ആല�ഴ

ജി�യിെല കാ�ർ, അ�ല�ഴ, പതിയാൻകര,
ആറാ��ഴ, വ��ാൽ എ�ീ തീര�േദശ�ളിൽ
₹184.04 േകാടി �പ െചലവിൽ ഐ.ഐ.ടി
െചൈ��െട �പകൽ�ന �കാരം �ലി��കൾ
നിർ�ി�് വ��. പ�തിക�െട വിശദാംശം �വെട
േചർ��.

ആല�ഴ ജി�

1. ആല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല

മാരാരി�ളം െത�് പ�ായ�ിൽ കാ�രിൽ
(Ch.168.465 km to Ch.171.627 km) 3.16
കി.മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശസംര�ണ പ�തി.
പ�തി ���ികൾ 72% �ർ�ീകരി�ി��്.

2. അ�ല�ഴ നിേയാജക മ�ല�ിെല ���
െത�് അ�ല�ഴ വട�് അ�ല�ഴ െത�്
പ�ായ�കളിെല കാ�ാഴം �തൽ ��� വെര
(Ch.77.34 km to Ch.82.74 km) 3.24 കി. മീ�ർ
നീള�ി�� തീരേദശ സംര�ണ പ�തി. പ�തി
���ികൾ 79% �ർ�ീകരി�ി��്.

3. ഹരി�ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിെല ����ഴ
പ�ായ�ിെല പതിയ�രയിൽ (Ch.60.1 km to
Ch.61.6 km) 1.50 കി. മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശ
സംര�ണ പ�തി. പ�തി ���ികൾ 66%
�ർ�ീകരി�ി��്.

4. ഹരി�ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിെല

ആറാ��ഴയിൽ (Ch.56.6 km to 57.8 km) 1.20
കി. മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശ സംര�ണ
പ�തി. പ�തി ���ികൾ 60%
�ർ�ീകരി�ി��്.

5. ഹരി�ാട്  നിേയാജക മ�ല�ിെല വ��ാലിൽ
(Ch.53.4 km to Ch.55.2 km) 1.80 കി. മീ�ർ
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നീള�ി�� തീരേദശ സംര�ണ പ�തി. പ�തി
���ികൾ 85% �ർ�ീകരി�ി��്.

6. േചർ�ല നിേയാജകമ�ല �ിെല ഒ�മേ�രി,
ആല�ഴയിെല കാ�ർ-െപാേ��ായ് ,
അ�ല�ഴയിെല കാ�ാഴം, ഹരി�ാട്
മ�ല�ിെല വ��ാൽ-െന�ാനി�ൽ �ട�ിയ
ഇട�ളിൽ �ലി��കൾ ഉപേയാഗി�� തീരേദശ
സംര�ണ പ�തി െടൻഡർ െച�് കരാർ
നട�ിലാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


