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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 68 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാർ�തീ ��നാർ നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ)

പാർ�തീ ��നാർ നവീകരണ �േരാഗതി

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പാർ�തീ ��നാറിെ� നവീകരണ

�വർ�ന�ൾ�് േകരള വാ�ർേവയ്സ്  &
ഇൻ�ാ�േ��് ലിമി�ഡ്  (KWIL) എ� SPV െയ

�മതലെ���ിയി��്. പാർ�തീ ��നാറിൽ

��ാ���് �തൽ ആ�ളം വെര�� ഭാഗ�

�ാഥമിക �ചീകരണ �വർ�ന�ൾ

�ർ�ീകരി�. �ളവാഴ�ം മ� ജലജന�സസ���ം

നീ�ം െച�് �ചീകരി� കനാൽ ഭാഗ�ൾ

പരിപാലി���്. പാർ�തീ ��നാർ നവീകരണം

- ര�ാം ഘ� പ�തി�െട ഭാഗമായി കനാലിെ�

ഇ�വശ�ളി�മായി �ലം ഏെ����തിനായി

അതിർ�ി ക�കൾ �ാപി�� ���ികൾ

ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വ��ിെ� കീഴിൽ

�തഗതിയിൽ �േരാഗമി��. െവ�് േകാ�്

കനാലിെ� േകാവളം �തൽ വർ�ല വെര��

ഭാഗ�് കനാലിേനാട്  േചർ�് താമസി��വ�െട

�നരധിവാസ�ിനാ�� 247.2 േകാടി �പ�െട

�നരധിവാസപ�തി�് കിഫ്ബി-യിൽ നി�ം

ധനസഹായം േത��തിന് തത��ി�� അ�മതി

നൽകിയി��്. പാർ�തീ ��നാർ നവീകരണ

പ�തി �െട വിശദമായ െ�ാജ�് റിേ�ാർ�്

ത�ാറാ�ിയി��്. കിഫ്ബി ധനസഹായം

ലഭ�മാ�ി പ�തി �വർ�ന�ൾ �ട�ാൻ

സാധി��താണ്.

(ബി) േകാവളം-കാസർേഗാഡ്  േദശീയ ജലപാത

�ർ�ീകരണം സംബ�ി� വിവര�ൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) േകാവളം �തൽ കാസറേഗാഡ്  േബ�ൽ വെര 616
കി.മീ. �ര�� െവ�് േകാ�് കനാലിെ� െകാ�ം

�തൽ േകാ��റം വെര�� ഭാഗം േദശീയ ജലപാത

(NW3) യായി �ഖ�ാപി�ി���ം നിലവിൽ ഇത്

സ�ാരേയാഗ��മാണ്. േകാ��റം �തൽ വടേ�ാ�്

േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല ക�ായി�ഴ വെര േദശീയ

ജലപാതാ നിലവാര�ിൽ (NW 3) extension
ആയി �ഖ�ാപി�ി��്. േകാവളം �തൽ െകാ�ം

വെര�� ഭാഗം സം�ാന ജലപാതാ
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നിലവാര�ിൽ വികസി�ി�� തിെ�

�വർ�ന�ൾ നട�വ��. േകാഴിേ�ാട്

പ�ണ�ിൽ �ടി കട� േപാ���ം ജലപാതാ

വികസന�ിന് തട�മായി���മായ ക�ായി

�തൽ ഇര�ി�ൽ വെര�� കേനാലി കനാൽ

എ�റിയെ��� ഭാഗെ� വികസന�ി

നാവശ�മായ സാ��ിക സഹായം കിഫ്ബിയിൽ

നി�് ലഭി��തിനായി ഒ� കൺസപ്�് േനാ�്

(ആശയ �റി�്) KWIL ത�ാറാ�ി വ��. വടകര

– മാഹി കനാലിൽ േദശീയ ജലപാതാ

നിലവാര�ിൽ നിർ�ാണ ���ികൾ

നട�വ��േതാെടാ�ം ആയതിെ�

�ർ�ീകരണ�ിേല�് ആവശ�മായ 75 ഏ�ർ �മി

ഏെ���ൽ നടപടികൾ �േരാഗമി��.
ഇതിേല�ായി എ�് (8) ���ികളിേല�് 11 (1)
വി�ാപനം ആവശ���തിൽ ഏഴി�ം

വി�ാപനം �റെ��വി�ി��്. മാഹി - വളപ�ണം

ഭാഗെ� കനാൽ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് �മി

ഏെ���ൽ �വർ�ന�ൾ KWIL െ�

േന�ത��ിൽ നട�വ��. �മി ഏെ���ൽ

സംബ�ി�  ്അൈലൻെമ�് മാേ��തായി

വ�തിനാൽ ���ിയ DPR സമർ�ി�വാൻ

നിർേ�ശം നൽകിയിരി�കയാണ്. നീേലശ�രം

േബ�ൽ ഭാഗെ� കനാൽ നിർ�ാണ�മായി

ബ�െ��് KWIL െ� േന�ത��ിൽ �മി

ഏെ���ൽ ���ി�് ഭരണാ�മതി

നൽകിയി��്. ജലലഭ�ത

വിലയി���തിനാവശ�മായ വാ�ർ ബാലൻസ്

പഠനം നട�വ��. റിേ�ാർ�് KITCO യിൽ 

ഒേ�ാബർ ര�ാം വാരേ�ാെട ലഭി�െമ�്

�തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


