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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4612 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴ ജി�യിെല �ലി��് നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ പാറ ലഭ�മാ��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

ആല�ഴ ജി�യിൽ കടലാ�മണം
��മായിരി�� സാഹചര��ിൽ

തീരസംര�ണ�ിന് �ലി��്
നിർ�ാണ�ിനാവശ�മായ പാറ ലഭ�മാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) ആല�ഴ ജി�യിൽ കടലാ�മണം ��മായ

�ല�് തീരേദശ സംര�ണ�ിനായി

െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി. (KIIDC) �ഖാ�രം
നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�� �ലി��്
നിർ�ാണ�ിന് ആവശ�മായ പാറക�െട ലഭ�ത�്
േവ�ി കരാ�കാരൻ പ�നംതി� ജി�യിൽ
മ���ി താ��ിൽ േകാ��ൽ പ�ായ�ിൽ

നിലവിൽ �വർ�ി�  ്വ�� ഒ� �ഷർ
�ണിേ�ാ� �ടിയ പാറമട വാ�ിയി��്. �ടാെത
അതിൽ നി�ം ടി ���ി�ാവശ�മായ

കരി��കൾ ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി ഈ
പാറമട�െട ഖനന അളവ് വർ�ി�ി�  ്കി��തിന്
േവ�ി ൈമനിങ്  ആൻഡ്  ജിേയാളജി വ��ിെ�
അ�മതി ലഭ�മാേ����്. ഇത് �ടാെത
കരാ�കാരൻ വിവിധ സ�കാര� പാറമടകളിൽ
നി�ം കരി��കൾ െകാ�വ��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. എ�ി��ാ�ം
നിലവിൽ ബ�. േകാടതിക�െട ഉ�രവിെ�

അടി�ാന�ി�ം �ാേദശികമായ എതിർ�കൾ
�ഖാ�ര�ം പാറക�െട ലഭ�ത ഗണ�മായി
�റ�ി��്.

(ബി)

െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.ലിമി�ഡ്  (കിഡ്ക് ) �േഖന
നട�ിലാ�� �ലി��് നിർ�ാണ�ിന് പാറ�െട
ലഭ�ത�് �റ��തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) െക.ഐ.ഐ.ഡി.സി.(കിഡ്ക്) �ഖാ�രം
നട�ിലാ�ി െകാ�ിരി�� �ലി��ക�െട
നിർ�ാണ�ിന് പാറക�െട ലഭ�ത�റവ്
��യിൽെ��ി��്. ബ�. േകാടതി ഉ�രവ്

�കാരം ജനവാസ േമഖലയിൽ നി�ം 200 മീ�ർ
��ളവി� �കളിൽ മാ�േമ ഖനനം
അ�വദി����െകാ�് പല സ�കാര�
പാറമടക�െട �വർ�നം നില�ിരി��തിനാ�ം
�ാേദശികമായ എതിർ�ക�ം കാരണം പാറ
യേഥ�ം ലഭി��തിന് തട�ം
േനരി�െകാ�ിരി��.
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(സി) �ലി��് നിർ�ാണ�ിെ� നിലവിെല
�ിതിെയ�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ആല�ഴ ജി�യിൽ കിഫ് ബി ധനസഹായേ�ാ�

�ടി കാ�രിൽ 3.16 കി.മീ�ർ നീള�ി��

തീരേദശസംര�ണ�ിന് േവ�ി 34
�ലി��ക�െട�ം, അ�ല�ഴയിൽ 3.24 കി.മീ�ർ
നീള�ി�� തീരേദശസംര�ണ�ിന് േവ�ി 30
�ലി��ക�ം 305 മീ�ർ നീള�ി��

കടൽഭി�ി�െട�ം, പതിയാ�രയിൽ 1.50
കി.മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശസംര�ണ�ിന്

േവ�ി 13 �ലി��ക�െട�ം, ആറാ��ഴയിൽ 1.20
കി.മീ�ർ നീള�ി�� തീരേദശസംര�ണ�ിന്

േവ�ി 21 �ലി��ക�ം 40 മീ�ർ നീള�ി��

കടൽഭി�ി�െട�ം, വ��ാലിൽ 1.70 കി.മീ�ർ
നീള�ി�� തീരേദശസംര�ണ�ിന് േവ�ി 16
�ലി��ക�െട�ം നിർ�ാണം �േരാഗമി�വ��.
അ�ല�ഴയിൽ ര�് േ�ായി�ക�െട നിർ�ാണ
���ി�ം �ർ�ീകരി�ി��്. അ�ല�ഴയിൽ
12484 എ�ം 2 ടൺ െട�ാേപാ�ക�ം, 1151
എ�ം 5 ടൺ െട�ാേപാ�ക�ം, കാ�രിൽ 16525
എ�ം 2 ടൺ െട�ാേപാ�ക�ം, 1709 എ�ം 5
ടൺ െട�ാേപാ�ക�ം, പതിയ�രയിൽ 5816
എ�ം 2 ടൺ െട�ാേപാ�ക�ം, 683 എ�ം 5 ടൺ
െട�ാേപാ�ക�ം, വ��ാലിൽ 4758 എ�ം 2 ടൺ
െട�ാേപാ�ക�ം, 274 എ�ം 5 ടൺ
െട�ാേപാ�ക�ം, ആറാ��ഴയിൽ 3188 എ�ം 2
ടൺ െട�ാേപാ�ക�ം, 2385 എ�ം 5 ടൺ
െട�ാേപാ�ക�ം നിർ�ി�കഴി�. ബാ�ി��
���ികൾ എ��ം േവഗം �ർ�ീകരി��തിന്

േവ�ി കരാ�കാരന് നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഇത്
�ടാെത ��മായ കടലാ�മണം േനരി��
ആറാ��ഴയിൽ െന�ാനി�ൽ �േദശ�് 500
മീ�ർ നീള�ി�ം, അ�ല�ഴയിൽ കാ�ാഴം
�േദശ�് 2.20 കി.മീ�ർ നീള�ി�ം, ആല�ഴയിൽ

െപാേ�ൈ� �േദശ�് 1.20 കി.മീ�ർ
നീള�ി�ം, േചർ�ലയിൽ ഒ�മേ�രി �േദശ�്

ഒ� കി.മീ�ർ നീള�ി���

തീരസംര�ണ�ിനായി ₹88.129 േകാടി
�പ�െട ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം ആയത്

കിഫ് ബി ധനസഹായ�ിനായി സമർ�ി�ക�ം
െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


