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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2910 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആ�വ �ർ�ി�ര പ�ായ�ിെല ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അൻവർ സാദ�് 
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ആ�വ �ർ�ി�ര പ�ായ�ിെ� പരിധിയിൽ
വ�� ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്
ഗതാഗതേയാഗ�മാ��തിന് 06.09.2021ൽ േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ�്
2566/VIP/M(WR)/2021 ന�ർ �കാരം
ൈകമാറിയ നിേവദന�ിേ�ൽ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ആ�വ �നിസി�ാലി�ി�െട�ം �ർ�ി�ര
പ�ായ�ിെ��ം പരിധിയിൽ വ��
ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ�
വിധം തകർ� അവ�യിൽ ആെണ�ം ജല
വിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ വ�� ഈ േറാഡ്
�ന��രി��തിനായി എ�ിേമ�് എ��
ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�  ്ഉ�ര�

നൽകണെമ��� ആവശ�ം ഉ�യി�െകാ�്
ബ�മാനെ�� ആ�വ MLA �െട നിേവദനം
10.09.2021-ൽ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ�് ൈകമാറിയി��് . ��ത
നിേവദനം പരിേശാധി�  ്�ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം, വിശദമായ റിേ�ാർ�്
അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ��തി�ം 07.10.2021-�
മധ�േമഖല ചീഫ് എ�ിനീയർ� മാേനജിംഗ്
ഡയറ�ർ നിർേദശം നൽകിയി��് . െകാ�ി
േകാർ�േറഷനിേല�ം അ�ബ�
പ�ായ�ിേല�ം �ടിെവ� വിതരണം
നട�വാൻ ആ�വ ജല ��ീകരണശാല �തൽ
ൈപ�് ൈലൻ വിന�സി�വാൻ 20 കി.മീ
നീള�ി�ം ശരാശരി 18 മീ�ർ വീതിയി�ം ജല
അേതാറി�ി െപാ�ംവില�് വാ�ിയി��
�ലമാണ് ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  . 50
വർഷ�ിേലെറ പഴ��� 900 എം.എം., 1050
എ.എം കാ�് അയൺ പ�ിംഗ് െമയിൻ, 2002
കാലയളവിൽ �ാപി� 1200 എം.എം എം.എസ്
പ�ിംഗ് െമയിൻ എ�ിവ ��ത േറാഡി�െട
കട� േപാ��. ൈപ�് ൈല�കൾ പല
�ല�ളി�ം പരിേശാധന നട��തിനായി

തറനിര�ിന് �കളിലായി �ാപി�ി��് .
ആയതിനാൽ ഭാരവ�ികൾ ൈപ�് ൈലനിന്
�കളി�െട കയറി ഇറ��ത് വൻ അപകട�ൾ�്
വഴിെയാ��ം. കാല�ഴ�ം െച� അതി മർ�
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ൈപ�് ൈല�കൾ �ാപി�ിരി��

േറാഡായതിനാൽ ഭാരവ�ിക�െട ഗതാഗതം �ലം
ൈപ�കൾ�് സംഭവിേ��ാ�� ഏെതാ�
തര�ി�� ആഘാത�ം പരിസരവാസിക�െട
ജീവ�ം, സ��ി�ം നാശന��ൾ വ����

�ടാെത ൈപ�് െവ�െ� മാ�ം ആ�യി��

ല��ണ�ിന് ജന�ൾ�് �ടിെവ�ം
ലഭ�മാകാ� അവ��ം ഉ�ാ�ം. 6 ടൺ ഭാരം
മാ�മാണ് ടി േറാഡിൽ കയ�ാ�� പരമാവധി
ഭാരപരിധി. ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  ജല
അേതാറി�ി�െട പരിേശാധ നകൾ�് മാ�മായി
നിർ�ി�ി��താണ് . എ�ി��ാ�ം
ബ�.എം.എൽ.എ-�െട ആവശ� �കാരം േറാഡ്
�ന��രി� �തിനായി എ�ിേമ�്
എ���തി�� നടപടികൾ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി ആരംഭി�ി��് . 

(ബി) ��ത ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  ഗതാഗത
േയാഗ�മാ��തിന് അടിയ�ര നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) ആ�വ �നിസി�ാലി�ി�െട�ം �ർ�ി�ര
പ�ായ�ിെ��ം പരിധിയിൽ വ��
ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  ഗതാഗതേയാഗ�മ�ാ�
വിധം തകർ� അവ�യിൽ ആെണ�ം ജല
വിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ വ�� ഈ േറാഡ്
�ന��രി��തിനായി എ�ിേമ�് എ��
ആവശ�മായ ഫ�് അ�വദി�  ്ഉ�ര�

നൽകണെമ��� ആവശ�ം ഉ�യി�െകാ�്
ബ�മാനെ�� ആ�വ MLA �െട നിേവദനം
10.09.2021-ൽ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
മാേനജിംഗ് ഡയറ�ർ�് ൈകമാറിയി��് . ��ത
നിേവദനം പരിേശാധി�  ്�ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം, വിശദമായ റിേ�ാർ�്
അടിയ�ിരമായി ലഭ�മാ��തി�ം 07.10.2021-�
മധ�േമഖല ചീഫ് എ�ിനീയർ� മാേനജിംഗ്
ഡയറ�ർ നിർേദശം നൽകിയി��് . െകാ�ി
േകാർ�േറഷനിേല�ം അ�ബ�
പ�ായ�ിേല�ം �ടിെവ� വിതരണം
നട�വാൻ ആ�വ ജല ��ീകരണശാല �തൽ
ൈപ�് ൈലൻ വിന�സി�വാൻ 20 കി.മീ
നീള�ി�ം ശരാശരി 18 മീ�ർ വീതിയി�ം ജല
അേതാറി�ി െപാ�ംവില�് വാ�ിയി��
�ലമാണ് ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  . 50
വർഷ�ിേലെറ പഴ��� 900 എം.എം., 1050
എ.എം കാ�് അയൺ പ�ിംഗ് െമയിൻ, 2002
കാലയളവിൽ �ാപി� 1200 എം.എം എം.എസ്
പ�ിംഗ് െമയിൻ എ�ിവ ��ത േറാഡി�െട
കട� േപാ��. ൈപ�് ൈല�കൾ പല
�ല�ളി�ം പരിേശാധന നട��തിനായി

തറനിര�ിന് �കളിലായി �ാപി�ി��് .
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ആയതിനാൽ ഭാരവ�ികൾ ൈപ�് ൈലനിന്
�കളി�െട കയറി ഇറ��ത് വൻ അപകട�ൾ�്
വഴിെയാ��ം. കാല�ഴ�ം െച� അതി മർ�
ൈപ�് ൈല�കൾ �ാപി�ിരി��

േറാഡായതിനാൽ ഭാരവ�ിക�െട ഗതാഗതം �ലം
ൈപ�കൾ�് സംഭവിേ��ാ�� ഏെതാ�
തര�ി�� ആഘാത�ം പരിസരവാസിക�െട
ജീവ�ം, സ��ി�ം നാശന��ൾ വ����

�ടാെത ൈപ�് െവ�െ� മാ�ം ആ�യി��

ല��ണ�ിന് ജന�ൾ�് �ടിെവ�ം
ലഭ�മാകാ� അവ��ം ഉ�ാ�ം. 6 ടൺ ഭാരം
മാ�മാണ് ടി േറാഡിൽ കയ�ാ�� പരമാവധി
ഭാരപരിധി. ൈപ�് ൈലൻ േറാഡ്  ജല
അേതാറി�ി�െട പരിേശാധ നകൾ�് മാ�മായി
നിർ�ി�ി��താണ് . എ�ി��ാ�ം
ബ�.എം.എൽ.എ-�െട ആവശ� �കാരം േറാഡ്
�ന��രി� �തിനായി എ�ിേമ�്
എ���തി�� നടപടികൾ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി ആരംഭി�ി��് . 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


