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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2819 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവളം -േബ�ൽ ജലപാത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) േകാവളം- േബ�ൽ ജലപാത വികസന�ിെ�

�േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;
(എ) േകാവളം �തൽ േബ�ൽ വെര 616 കി. മീ.

നീള�ിലാണ് സം�ാന�് പ�ിമതീര ജലപാത
വിഭാവനം െച�ിരി��ത്. ഇതിൽ െകാ�ം �തൽ
േകാഴിേ�ാട്  വെര േദശീയ ജലപാത NW-3യായി
�ഖ�ാപി�ി��താണ്. െകാ�ം �തൽ േകാ��റം
വെര 168 കി.മീ. േദശീയ ജലപാത ഗതാഗത
േയാഗ�മാണ്. എ�ാൽ േകാ��റം �തൽ
േകാഴിേ�ാട്  വെര�� ഭാഗ�് 160 കി.മീ. േദശീയ
ജലപാതയായി �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം,�ർ�
േതാതിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മാ��തിനായി
നിരവധി പാല��ം െറ�േല��ക�ം നിർ�ി�
മാനദ�മ�സരി�  ്െപാളി� മാ�കേയാ ���ി
പണി�കേയാ െചേ��തായി��്. സം�ാന

ജലപാത േകാവളം �തൽ െകാ�ം വെര�ം,
േകാഴിേ�ാട്  �തൽ നീേലശ�രം വെര�മാണ്.
ഇേതാെടാ�ം 1200 കി.മീ. ഓളം നീള�ിൽ

അംഗീ�ത ഫീഡർ കനാ�ക�ം ഉൾനാടൻ
ജലഗതാഗത�ിനാ��്. േകാവളം �തൽ െകാ�ം
വെര�� സം�ാന ജലപാത ഭാഗികമായി
ഗതാഗത േയാഗ�മാ�ിയി��്. േകാഴിേ�ാട്  -
പേ�ാളി ��ിൽ ജലപാത വികസന�ിന്

തട�മായി നിലെകാ�� േകാഴിേ�ാട്  പ�ണ
�ിെ� �ദയ ഭാഗ�് �ടി കട� േപാ��
കേനാലി കനാലിെ� വികസന പ�തികൾ�്
�പേരഖ ത�ാറാ��തിനായി േകരള വാ�ർ
േവയ്സ്  & ഇൻ�ാ�േ��് ലി. (ക�ിൽ) -െന
�മതലെ���ിയി��്. വടകര – മാഹി 17.61
കി.മീ. ഭാഗ�് കനാൽ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

േദശീയ ജലപാതാ നിലവാര�ിൽ ഉൾനാടൻ
ജലഗതാഗത വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

�േരാഗമി��. �മി ഏെ���ൽ നടപടികൾ
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അവസാന ഘ��ിേല�് എ�ിയി��്. മാഹി
�തൽ വളപ�ണം വെര�� 58.5 കി.മീ�റിൽ 26
കി.മീ�റിൽ കനാൽ ��തായി നിർ�ി���മായി
ബ�െ��് അൈലൻെമ�് �മെ���ൽ ���ി

�േരാഗ മി��. നീേലശ�രം �തൽ േബ�ൽ
വെര�� 26 കി. മീ. ഭാഗ�് 20 കി. മീ. �ർ�
േതാതിൽ ഗതാഗത േയാഗ� മാണ്. എ�ാൽ 6
കി.മീ. നീള�ിൽ ��തായി കനാൽ
ദീർഘി�ിേ�� �വർ�ന�ൾ നട�വ��.

(ബി)

��ത പ�തി നിലവിൽ വ�േ�ാൾ എ�
��ംബ�െള �ടിെയാഴി�ിേ��ിവ�െമ�ം
അവ�െട �നരധിവാസം ഏ�രീതിയിൽ
നട�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാവളം �തൽ വർ�ല വെര�� ഭാഗ�്

ഏകേദശം 1275 ഓളം ��ംബ�െള
�ടിെയാഴി�ി��തി�ം മാ�ി
പാർ�ി��തി�മായി 247.2 േകാടി �പ�െട
�നരധിവാസ പ�തി കിഫ്ബി �െട
ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ�വാൻ സർ�ാർ
തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽകിയി��്. വടകര–
മാഹി കനാൽ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് 75
ഏ�േറാളം �മി ഏെ���ൽ �വർ�ന�ൾ

അവസാന ഘ��ിലാണ്. എ�ാൽ ടി ഭാഗ�്

�ടിെയാഴി�ി�േലാ �നരധിവാസേമാ േവ�ി
വ��ി�. മാഹി - വളപ�ണം കനാൽ
നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��് കനാൽ
അൈലൻെമ�ി�� ക�കൾ �ാപി �ൽ
�വർ�ന�ൾ �തഗതിയിൽ നട�വ��.
സാ�ഹ�ാഘാത പഠനം നട��തിന് േകാഴിേ�ാട്
കള�െറ �മതലെ���ിയി��്. �ടിെയാഴി�ി
��ം �നരധിവാസ�ം േവ�ിവ��വ �െട
വിവര�ൾ േശഖരി� വ��. നീേലശ�രം -
േബ�ൽ കനാൽ നിർ�ാണ�മായി ബ�െ��്

�ാഥമിക �വർ�ന�ൾ നട� വ��. �ാഥമിക
പഠന�ിന് േശഷം DPR ത�ാറാ�� �റ�്
മാ�േമ �ടിെയാഴി�ി��ം �നരധി വാസ�ം
തീ�മാനി�വാൻ കഴി�ക��.

(സി) ��ത ജലപാതയിൽ ഗതാഗതം നട�ാൻ

കഴി��ത് എവിെട �തൽ എവിെട വെരയാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഒ�ാംഘ��ിൽ എ�
കിേലാമീ�ർ �ർ�ിയാ�ി; അ�� ഘ��ിൽ

എ� �രം �ർ�ിയാ�െമ�് അറിയി�ാേമാ?

(സി) േകാവളം �തൽ െകാ�ം വെര ഭാഗിക�ം, െകാ�ം
�തൽ േകാ��റം വെര �ർ� േതാതി�ം, േകാ��റം
�തൽ േകാഴിേ�ാട്  വെര ഭാഗിക�ം, േകാഴിേ�ാട്
ക�ായി �തൽ ഇര�ി�ൽ വെര�� കേനാലി
കനാെലാഴിെക വടകര വെര ഭാഗിക മാ�ം
ഗതാഗത േയാഗ�മാണ്. വടകര �തൽ മാഹി വെര
�ർ�േതാതിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മാ��
�വർ�ന �ൾ �തഗതിയിൽ നട�വ��.
വളപ�ണം �തൽ നീേലശ�രം വെര �ർ�േതാതിൽ
ഗതാഗതേയാഗ�മാണ്. ഒ�ാം ഘ��ിൽ 616
കി.മീ. �ര�� പ�ിമതീര കനാലിെ� വിവിധ
ഭാഗ� ളിലായി 520 കി.മീ. �രം ഗതാഗത
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േയാഗ�മാ�ിയി��്. ര�ാം ഘ��ിൽ

�ർ�േതാതിൽ സ�ാരേയാഗ�മാ �ാ��
�വർ�ന�ൾ നട� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


