
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4667 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല �ടിെവളള വിതരണ�ിെല തട�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ആല�ഴ നഗരസഭയി�ം അ�ല�ഴ
മ�ല�ിെല പ�ായ�കളി�ം �ടിെവളള
പ�തിക�െട വിതരണ െെപ�കൾ �ടെര
െപാ����ലം �ടിെവളള വിതരണം
തട�െ���ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

ഉ�്

(ബി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിൽ �ാപി�ി�ളള

െെപ�ക�െട അ����ണികൾ യഥാസമയം
െച�ാ���ലം �ടിെവളള വിതരണം
തട�െ���തായി നിര�രപരാതി ഉ�ായി�ം
ആയതിന് ശാശ�ത പരിഹാര��ാ�ാൻ
കഴിയാ�തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് േറാ�കളിൽ വിതരണ
�ംഖലയിൽ ൈപ�് െപാ�ിയാൽ Right of Way
(RoW) േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ക�ം,
െപാ�മരാമ�് ഉേദ�ാഗ�ർ �ല പരിേശാധന
നട�ി എ�ിേമ�് �ക അറിയി�തി� േശഷം ഈ
�ക െപാ� മരാമ�് വ��ിൽ അട�  ്അ�മതി
ലഭി�തിന് േശഷം മാ�േമ അ����ണികൾ
നട�ാൻ സാധി�ക��.   ആല�ഴ
നഗരസഭയിൽ അ�ത് പ�തിയിൽ 317.50
കിേലാമീ�ർ ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��

���ിയിൽ 277.50 കിേലാമീ�ർ �ാപി�

കഴി�. ബാ�ി ���ികൾ നട� വ��. 
കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 355 കി . മീ .
ൈപ�് ൈലൻ മാ�ി ഇ��തിനായി ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം, ആയതിന് എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക�ം
െച�ി��് . പി.ഡ�.ഡി യിൽ നി�ം േറാഡ്
ക�ിംഗ് എ�ിേമ�് ലഭി��തിനായി RoW യിൽ
അേപ� സമർ�ി�ി��് . ആയത് ലഭി�� �റ�്
ദർഘാസ്  �ണി��താണ് .      ആല�ഴ
�ടിെവ� പ�തി�െട തകഴി - േകളമംഗലം
ഭാഗ�് HDPE ൈപ�് മാ�ി MS ൈപ�്
�ാപി��തിന് 1524 മീ�ർ േറാഡ്  �റി��തിന്
RoW വഴി 06.07.2021, 15.09.2021 �ം
അേപ�ിെ��ി�ം ഉടമ�ത Kerala Road Fund
Board (KRFB) ലാണ് എ�് പറ�് തിരിെക
നൽകി.  KRFB �െട ചീഫ് എ�ിനീയർ�്
09.08.2021, 13.10.2021 എ�ീ തീയതികളിൽ
േറാഡ്  �റി��തിന് അേപ� സമർ�ിെ��ി�ം
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മ�പടി ലഭി�ി�ി�.  e-PMG േപാർ�ലിൽ
21/10/2021 ൽ റിേ�ാർ�് െച�ി��് .

(സി)

വ��് മ�ി പെ����ം ആല�ഴ കള�േറ�ിൽ
േചർ��മായ �ടിെവളളം സംബ�ി�

േയാഗ�ിൽ ൈകെ�ാ� തീ�മാനം
നട�ാ��തിെല �േരാഗതി വ��മാ�ാേമാ;

(സി) 16.07.2021 ൽ ആല�ഴ ജി�ാ കളേ��്
േകാൺഫറൻസ്  ഹാളിൽ �ടിയ അവേലാകന
േയാഗ�ിൽ അ�ല�ഴ നിേയാജകമ�ല�ിെല

അ�ല�ഴ - തി�വ� േറാഡിെല ആല�ഴ
�ടിെവ� പ�തി�െട �ിരമായി െപാ��
ൈപ�് മാ�ി �ാപി��തി� േവ� സത�രമായ
ഇടെപടൽ ബ�മാനെ�� െപാ�മരാമ�് വ��്
മ�ി�മായി േചർ�് ൈകെ�ാ�വാൻ
തീ�മാനി�ി��. ��ത േറാഡിെ� ഉടമ�ത

KRFB �് ൈകമാറി എ�് െപാ�മരാമ�് വ��്
അറിയി�തിനാൽ േറാഡ്  �റി��തിന് KRFB
ചീഫ് എ�ിനീയർ�് 13.10.2021 ന് അേപ�
സമർ�ി�ി��് . E-PMG യി�ം 21/10/2021 ൽ
റിേ�ാർ�് െച�ി��് . മഴ�ാലം കഴി�് നവംബർ
മാസേ�ാ��ടി ൈപ�് മാ�ി
�ാപി��തി�േവ� �മീകരണ�ൾ
നട�വാ�ം �ടാെത ബദൽ
സംവിധാന�ൾ�േവ� �ഴൽകിണർ നിർ�ാണം
, നിലവിെല �ഴൽകിണ�കൾ നവീകരി�ൽ എ�ീ
�വ��ികൾ 3 മാസ�ിനകം �ജല വ��് േനരി�്
ൈകെ�ാ�ണെമ�ം അതി�േവ� �ക ജല
അേതാറി�ി അടിയ�ിരമായി �ജല വ��ിന്
ൈകമാേറ�താെണ�ം ��ത േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനി�ി��.   �ജല വ��ിെ� എ�ിേമ�്
�കാരം �തിയ �ഴൽ കിണ�കൾ
നിർ�ി�വാ��  �ക BIMS വഴി �ജല വ��ിന്
നൽ�വാ�� നടപടികൾ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി സ�ീകരി� വ��. �തിയ �ഴൽ
കിണ�കൾ �ാപി��ത് താെഴ പറ��
�ല�ളിലാണ് .   1. പറ�ർ ടാ�് ൈസ�് 2. ��
�ളം േ�ാ�് പരിസരം 3. �നാമി േകാളനി ���
െത�് പ�ായ�് 4. വാർഡ്  ന�ർ 6 അ�ല�ഴ
വട�് പ�ായ�് . 5. വാർഡ്  ന�ർ 14
അ�ല�ഴ വട�് പ�ായ�് 6. വാർഡ്  ന�ർ 1
�റ�ാട്  പ�ായ�് �ടാെത താെഴ പറ��
നിലവി�� �ഴൽ കിണ�ക�െട േശഷി
വർ�ി�ി�വാ�ം നടപടി സ�ീകരി�വ��. 1.
വാർഡ്  ന�ർ 14 അ�ല�ഴ െത�് പ�ായ�്

2. ക�ക�റ ട�ബ് െവൽ അ�ല�ഴ െത�്
പ�ായ�് 3. വ�ാനം അ�ല�ഴ വട�്
പ�ായ�് 4. പഴയ�ാടി �റ�ാട്  പ�ായ�്

േമൽ �ഴൽ കിണ�ക�െട േശഷി വർ�ി�ി�ാൽ
മാ�ം �തിയ പ�കൾ ആവശ�മായി വ�ം.
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(ഡി) ��ത േയാഗ തീ�മാനമ�സരി�  ്അ�ല�ഴ
മ�ല�ിൽ �തിയ �ഴൽകിണ�കൾ
�ാപി��തി�ം േകടായ�ം
േശഷി�റ�വ�മായ േമാേ�ാ�കൾ മാ�ി
�തിയവ �ാപി��തി�ം സ�ീകരി� നടപടി
ഇേ�ാൾ ഏത് ഘ��ിലാെണ�്

വ�ക് തമാ�ാേമാ?

(ഡി) �ജല വ��് ലഭ�മാ�ിയ എ�ിേമ�് �കാരം �തിയ
�ഴൽ കിണ�കൾ നിർ�ി�വാ�ം നിലവി��വ
നവീകരി�വാ��� �ക BIMS വഴി �ജല
വ��ിന് നൽ�വാ�� നടപടികൾ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി സ�ീകരി� വ��. ഈ ���ി

�ർ�ിയാ�� �റ�് േകടായ�ം
േശഷി�റ��മായ േമാേ�ാ�കൾ മാ�ി �തിയവ
�ാപി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�വാൻ
സാധി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


