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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1034 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�ളം കായൽ �ന��ാരണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ആ�ളം കായൽ �ന��ാരണ പ�തി�െട
�േരാഗതി വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ആ�ളം കായൽ സംര�ണ പ�തിയി�െട
ആ�ളം കായൽ �ന��ീവനപ�തി�ായി

185.23 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി�്
തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽ�ക�ം ആയതിൻ

�കാരം ഒ�ാംഘ�മായി 64.13 േകാടി �പ
കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽ�ക�ം െച�ി��്.
േക� സർ�ാർ �ാപനമായ WAPCOS-
െനയാണ് SPV യായി �മതലെ���ിയി��ത്.
ആ�ളം കായ�ം അ�ബ�േതാ�ക�ം

��ീകരി�  ്�റിസം �വർ�ന�ൾ�്

ഉതക�� രീതിയി�� ��ിര�ം പരി�ിതി

സൗഹാർ��മായ വികസനമാണ് ഈ
പ�തിെകാ�് ല��മി��ത് . DBOT
മാ�കയിലാണ്  പ�തി നട�ാ�ാൻ
ഉേ�ശി��ത് . ഈ പ�തി െട�ർ െച�ക�ം 3
ഏജൻസികൾ െടൻഡറിൽ പെ���ക��ായി.
അതിൽനി�് �ീ.അവാ�ികാ േകാൺ�ാേ��്
(ഐ) ലിമി�ഡ്  ൈഹദരാബാദ് എ� ഏജൻസി
ക�ാളിൈഫ െച�. എ�ാൽ കിഫ്ബി അംഗീകരി�
�കയിൽ ��തലാണ് ഫിനാൻഷ�ൽ ബിഡിൽ
ക�ാളിൈഫ െച� ഏജൻസി ക�ാ�് െച�ിരി��ത്
(185.70 േകാടി �പ). �ടർ�് 22/07/2021-ൽ ടി
ഏജൻസി�മായി േറ�് െനേഗാസിേയഷൻ
നട�ക��ായി. അതിെ� ഭാഗമായി ഏജൻസി
റിൈവസ്ഡ്  േറ�് ക�ാ�് െച�് (183.46 േകാടി
�പ) കിഫ്ബി�് സമർ�ി�ക��ായി. ഇതിെന
�ടർ�് കിഫ്ബി 14/09/2021-ൽ റിൈവസ്ഡ്
േറ�് റിവ� െച�ക�ം കിഫ്ബി അംഗീകരി�്
നൽകിയതിൽനി�ം എ�്െകാ�് ��തൽ �ക
ക�ാ�് െച��തി�� കാരണം കാണി�്
Justification Report സമർ�ി�ാൻ SPVയായ
WAPCOS േനാട്  ആവശ�െ��ി��്. കിഫ്ബി



2 of 2

അംഗീകാരം നൽ�� �റ�് കരാ�കാരെന
ൈഫനൈലസ്  െച�ാ��താണ് .

(ബി)

ക��ല-ആ�ളം ഭാഗ�ളിെല ആമയിഴ�ാൻ

േതാടിെ� ൈകേ���ൾ ഒഴി�ി��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആമയിഴ�ാൻ േതാടിെ� അതിർ�ി

നിർ�യി��തി�േവ�ി റവന�
ഡി�ാർ�്െമ�മായി േചർ�് നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��. ആയതിെ� ഭാഗമായി ക��ല
�തൽ െന�ി�ഴി പാല�ിന് താെഴ ഏകേദശം 500
മീ. �രം വെര അതിർ�ി നിർ�യി�  ്ക�കൾ
�ാപി�ി��്. �ടർ�്, താേഴാ�് കടകംപ�ി
വിേ�ജ്  ആമയിഴ�ാൻ േതാടിെ� ഭാഗ��െട
അതിർ�ി നിർ�യി�  ്നൽകാൻ സർേ�
ഡി�ാർ�്െമൻറിന് േരഖക�െട അഭാവം �ലം
സാധി�ി�ി�.

(സി)

തി�വന��ര�ിെ� തനത് ജലേ�ാത�ായ

ആമയിഴ�ാൻ േതാട്  സംര�ി��തിന് �േത�ക
നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) നിലവിൽ ആമയിഴ�ാൻ േതാടിെ� (ക��ല
�തൽ ആ�ളം വെര) �ന��ാരണ�ിെ�

ഭാഗമായി 25 േകാടി �പ�െട പ�തി�് അ�മതി
നൽകിയി��്. ഇവയിൽ ഉൾെ���ി

ആമയിഴ�ാൻ േതാടിെ� ൈസഡ്  ബ�ി�െട
സ�ീേവജ്  ൈലൻ �ാപി��തി�ം, േതാ�ിെല
അടി��ടിയ മ�് നീ��തി�ം ക��ല �തൽ
െന�ി�ഴി വെര�� ൈസഡ്  ഭി�ി�െട

�നർനിർ�ാണ�ി�ം േവ�ി�� 18.13 േകാടി
�പ�െട ���ി െടൻഡർ െച�ക�ം ഉ�ായി.
Cheerans Structural Foundation എ�
ക�നി�മായി എ�ിെമ�് െവ�ക�ം ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ 17/08/2021 -ൽ ���ി�െട

�ലം േകാൺ�ാ�ർ�് ൈകമാ�ക�ം െച�ി��്.
മ�് മാ��തി� �േ�ാടിയായി മ�ിെ� അളവ്
(quantity) അറി��തി�േവ�ി െലവൽസ്
(levels) എ��� നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


