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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 789 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മേ�രി മ�ല�ിൽ അംേബദ്�ർ �ാമം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

മേ�രി മ�ല�ിൽ അംേബദ്�ർ �ാമം
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ ഏറാേ�രി േകാളനി
(പാ�ി�ാട്  പ�ായ�്), ച�ി�ൽ
േകാളനി(��ലേ�ാട്  പ�ായ�്) എ�ിവ�െട
പ�തി �ർ�ീകരണം ൈവ��തിെ� കാരണം
വ��മാ�ാേമാ ;

(എ) ഏറാേ�രി േകാളനിയിെല 75% ���ിക�ം

�ർ�ീകരി�ി��്. ആമ�ർ ച�ി�ൽ
േകാളനി�െട എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയ ഒ�
കിണറിന് �റെമ മെ�ാ� കിണർ �ടി
ആവശ�മാെണ�് േകാളനി നിവാസികൾ
ആവശ�െ��ക�ം, എം.എൽ.എ �െട
സാ�ി���ിൽ മീ�ിംഗ് നട�ക�ം �തിയ
കിണർ നിർ�ി�വാൻ തീ�മാനെമ��ക�ം
െച�ി��. �തിയ കിണർ െച�തി�േശഷം
മാ�േമ ൈപ�് ൈലൻ വർ�് െച�ാൻ
സാധി�ക��. ഇത് കാരണം ൈപ�് ൈലൻ
മാ�ക�ം റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്
ത�ാറാേ��തായി വരിക�ം െച�ി��്.
ആയതിനാൽ പ�തി �ർ�ിയാ��തിന്

കാലതാമസം വ�ി��്. �ടിെവ� പ�തി ഒഴിെക
ബാ�ിെയ�ാം �ർ�ീകരി�ി��്. ഏറാേ�രി
േകാളനി - ഉൾേറാഡ് , നട�ാത നിർ�ാണം,
റീഡിംഗ് �ം നിർ�ാണം, ൈ�േനജ് , വീട്  റി�യർ
(28 എ�ം), സംര�ണ ഭി�ി എ�ീ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. �ടിെവ� പ�തി �േരാഗമി��.
�ടിെവ� പ�തിയിൽ കിണർ �ർ�ിയായി.
ൈപ�് ൈലൻ 90% �ർ�ിയായി��്. ആമ�ർ
ച�ി�ൽ േകാളനി- 75% ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. ഉൾേറാഡ് , നട�ാത നിർ�ാണം,
അംഗനവാടി� �കളിൽ ഹാൾ നിർ�ാണം, െപാ�
സൗകര��െട വികസനം എ�ിവ �ർ�ീകരി�.
�ടിെവ� പ�തി ഭാഗികമായി �ർ�ീകരി�ി��്.

(ബി) ��ത േകാളനികളിെല ���ികളിൽ

�ർ�ീകരി�വ ഏെതാെ�െയ�ം ഇനി
�ർ�ികരി�ാൻ ഉ�വ ഏെതാെ�െയ�ം അവ
എേ��് �ർ�ീകരി�ം എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ഏറാേ�രി േകാളനിയിെല 75% ���ിക�ം

�ർ�ീകരി�ി��്. ആമ�ർ ച�ി�ൽ
േകാളനി�െട എ�ിേമ�ിൽ ഉൾെ���ിയ ഒ�
കിണറിന് �റെമ മെ�ാ� കിണർ �ടി
ആവശ�മാെണ�് േകാളനി നിവാസികൾ
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ആവശ�െ��ക�ം, എം.എൽ.എ �െട
സാ�ി���ിൽ മീ�ിംഗ് നട�ക�ം �തിയ
കിണർ നിർ�ി�വാൻ തീ�മാനെമ��ക�ം
െച�ി��. �തിയ കിണർ െച�തി�േശഷം
മാ�േമ ൈപ�് ൈലൻ വർ�് െച�ാൻ
സാധി�ക��. ഇത് കാരണം ൈപ�് ൈലൻ
മാ�ക�ം റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്
ത�ാറാേ��തായി വരിക�ം െച�ി��്.
ആയതിനാൽ പ�തി �ർ�ിയാ��തിന്

കാലതാമസം വ�ി��്. �ടിെവ� പ�തി ഒഴിെക
ബാ�ിെയ�ാം �ർ�ീകരി�ി��്. ഏറാേ�രി
േകാളനി - ഉൾേറാഡ് , നട�ാത നിർ�ാണം,
റീഡിംഗ് �ം നിർ�ാണം, ൈ�േനജ് , വീട്  റി�യർ
(28 എ�ം), സംര�ണ ഭി�ി എ�ീ ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. �ടിെവ� പ�തി �േരാഗമി��.
�ടിെവ� പ�തിയിൽ കിണർ �ർ�ിയായി.
ൈപ�് ൈലൻ 90% �ർ�ിയായി��്. ആമ�ർ
ച�ി�ൽ േകാളനി- 75% ���ികൾ

�ർ�ീകരി�. ഉൾേറാഡ് , നട�ാത നിർ�ാണം,
അംഗനവാടി� �കളിൽ ഹാൾ നിർ�ാണം, െപാ�
സൗകര��െട വികസനം എ�ിവ �ർ�ീകരി�.
�ടിെവ� പ�തി ഭാഗികമായി �ർ�ീകരി�ി��്.

(സി)
അംേബദ്�ർ �ാമം പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ

മേ�രി ആര��ാടം ���ാ���് േകാളനി�െട
���ി നാളി�വെര ആരംഭി�ാ�തിെ�

കാരണ�ം പ�തി�െട ���ികൾ എേ��്
ആരംഭി�ാൻ കഴി�െമ�ം എേ��്
�ർ�ീകരി�ാനാ�ം എ� വിവര�ം ന�േമാ?

(സി) ആര��ാടം ���ാ��� േകാളനിയിെല
���ികൾ ആരംഭി�ി��്. ഭവന �ന��ാരണ
�വർ�ികൾ �േരാഗമി���്. 6 വീ�ക�െട
�ാ�റിംഗ് കഴി�. �ടിെവ� വിതരണം,
ഉൾേറാഡ് , നട�ാത നിർ�ാണം എ�ിവ
�ട�ിയി�ി�. �വർ�ികൾ 31.12.2021-�
��ായി �ർ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


