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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3814 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാവളം-കാസർേഗാഡ്  പ�ിമതീര കനാൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ, 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) ചര�നീ��ി�ം വിേനാദസ�ാര

വികസന�ി�ം ഏെറ �േയാജന�ദമായ േദശീയ
ജലപാത 3 -െന ബ�ി�ി�െകാ�� േകാവളം -
കാസർേഗാഡ്  പ�ിമതീര കനാലിെ� നിർ�ാണ
�േരാഗതി അറിയി�ാേമാ;

(എ) േകാവളം �തൽ േബ�ൽ വെര�� 616 കി.മീ.
നീള�ളള പ�ിമതീര ജലപാത�െട െകാ�ം �തൽ
േകാഴിേ�ാട്  ജി�യിെല ക�ായി വെര��
ഭാഗ�ൾ IWAI (ഇൻലാ�് വാ�ർേവ അേതാറി�ി
ഓഫ് ഇ��) ആണ് വികസി�ി��ത്. േകാവളം
�തൽ െകാ�ം വെര�ം ക�ായി �തൽ േബ�ൽ
വെര�ം വികസന �വർ�ന�ൾ നട�ാ� �ത്
സം�ാന സർ�ാരാണ്. കനാൽ വികസന
���ിക�ം അ�മായി ബ�െ�� �മി
ഏെ���ൽ ���ിക�ം �േരാഗമി�  ്വ��.
വലിയ �ക ആവശ�മായ േമൽ ���ികൾ

കിഫ്ബി�െട ധനസഹായേ�ാെട KWIL (ക�ിൽ)
എ� SPV �ഖാ�ിരം നട�ിലാ�ി വ��. െകാ�ം
�തൽ േകാഴിേ�ാട്  വെര േദശീയ ജലപാത NW-
3യായി �ഖ�ാപി�ി���ം ഇതിൽ 168 കി.മീ.
ഗതാഗത േയാഗ��മാണ്. എ�ാൽ േകാ��റം �തൽ
േകാഴിേ�ാട്  വെര�� ഭാഗ�് 160 കി.മീ. േദശീയ
ജലപാത യായി �ഖ�ാപി�ി�െ��ി�ം, �ർ�
േതാതിൽ ഗതാഗത േയാഗ�മാ�� തിനായി
നിരവധി പാല��ം െറ�േല��ക�ം നിർ�ി�
മാനദ�മ �സരി�  ്െപാളി� മാ�കേയാ ���ി
പണി�കേയാ െചേ��തായി��്. േകാഴിേ�ാട്  -
പേ�ാളി ��ിൽ ജലപാത വികസന�ിന്

തട�മായി നില െകാ�� കേനാലി കനാലിെ�
വികസന പ�തികൾ�് �പേരഖ
ത�ാറാ��തിനായി േകരള വാ�ർ േവയ്സ്  &
ഇൻ�ാ�േ��് ലിമി�ഡ്  (ക�ിൽ) -െന
�മതലെ���ിയി��്. വടകര – മാഹി 17.61
കി.മീ. ഭാഗ�് കനാൽ നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

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

�േരാഗമി��. 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)

പ�തി�ായി കിഫ്ബിയിൽ നി�് �ക
അ�വദി�ി�േ�ാ; ഏെത�ാം
���ികൾ�ായാണ് �ക അ�വദി�ി��ത്;

(ബി) ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വികസന �ിന്

താെഴ�റ�� ���ികൾ�ായി കിഫ്ബിയിൽ
നി�ം ഫ�് സ��പി��തിന് സർ�ാർ
തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽകിയി��്. പാർ�തീ
��നാറിെ� �ചീകര ണ�ി�ം

�ന��ാരണ�ി�മായി 150 േകാടി �പ�്
കിഫ്ബി ഫ�ിൽ നി�ം �ക ലഭ�മാ��തിനായി
തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽകിയി��്. മാഹി -
വളപ�ണം കനാലിെ� നിലവിൽ കനാ��
ഭാഗ�ിെ� വികസന�ി�ം കനാൽ ഇ�ാ�
ഭാഗ�ളിൽ കനാൽ നിർ�ി�� തി�ം
ആവശ�മായ അധിക �മി ഏെ����തി�ം
മ��ബ� �വർ�ന�ൾ�മായി േകരള
വാ�ർേവയ്സ്  & ഇൻ�ാ�േ��് ലിമി�ഡ്
(ക�ിൽ)-ന് കിഫ്ബിയിൽ നി�ം 650 േകാടി �പ�്
തത��ിൽ അംഗീകാരം ലഭ�മാ�ിയി��്. േകാവളം
�തൽ വർ�ല വെര�� ഭാഗെ� കനാൽ
�റേ�ാ�ിെല അനധി�ത കേ���ാെര ഒഴി�ി�്
�നരധിവസി�ി��തിന് 247.02 േകാടി �പ
കിഫ്ബി ഫ�ിൽ നി�ം ലഭ�മാ��തിന്
സർ�ാർ തത��ിൽ അംഗീകാരം നൽകിയി��്.

(സി)

പ�ിമതീര കനാ�മായി ബ�ി�ി�� ഫീഡർ
കനാ�കൾ എവിെടെയാെ�യാണ്; അവ�െട
നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

(സി) പ�ിമതീര കനാ�മായി ബ�െ�� 1200 കി. മീ.
വ�� 50 ഓളം ഫീഡർ കനാ�കൾ ഉ�്.
�ൻഗണനാടി�ാന �ിൽ വികസി�ിേ��
കനാ�കൾ സംബ�ി�  ്NATPAC ഉം ആയി

േചർ�് പഠനം ആരംഭി�ി��്. പ�ിമതീര
കനാലിേനാെടാ�ം 2025-ഓെട െതരെ���

ഫീഡർ കനാ�ക�ം വികസി�ി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


