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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4668 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�ത് പ�തിയിെല കാ �ാണി-പ�ാര��് ൈപ�് ൈലൻ ���ി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �രളി െപ�െന�ി
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) അ�ത് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ ജി�യിെല

കാ �ാണി �തൽ പ�ാര��് വെര��

പതിന�ര കിേലാമീ�ർ ൈപ�് ൈലൻ

�ാപി�� ���ി�െട നിലവിെല �ിതി

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) അ�ത് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ ജി�യിൽ

കാ�ാണി �തൽ ��േ�രി വെര 9 കി.മീ.
ൈപ�ി�� ���ി �ർ�ീകരി�  ്പി.ഡ��.ഡി-
�് ൈകമാറിയി��്. ഇതിെ� റിെ�ാേറഷൻ

���ി പി.ഡ��.ഡി. ആണ് െച�ത്. ��യാർ -
കാ�ാണി - ചാവ�ാട്  േറാഡിൽ ��േ�രി

പറ���ി നട േറാഡ്  �തൽ പാല�ർ

പ�ിവെര�� ഭാഗ�ളിൽ ൈപ�കൾ

�ാപി�തി�േശഷം േറാഡ്  റിെ�ാേറഷൻ

���ി െച��ത് േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ിയാണ്. ഈ ഭാഗ�ളിൽ ��േ�രി

പറ���ി �തൽ ��� പാലം വെര (650 മീ�ർ)
�� ൈപ�ൈല�കൾ

�ാപി�വാ��ായി��. അ�ത് പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി േറാ വാ�ർ പ�ിംഗ് െമയിൻ, േ��്

�ാനിൽ �ാവി�ി െമയിൻ, RKI യിൽ ഉൾെ���ി

Distribution pipe line എ�ിവ �ാപി�

കഴി�ി��്. കന� മഴ�ലം െവ�ം െക�ി

നിൽ�� �ിതിയിലാണ് ടി �േദശ���ത്.
അതിനാൽ റിെ�ാേറഷൻ ���ികൾ

ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി�. ���ി പാലം �തൽ

പാ�് വെര - 900 മീ��ം പാ�് �തൽ പാവറ�ി

വെര - 2050 മീ��ം ൈപ�കൾ �ാപി�വാ��്.
പാവറ�ി �തൽ മാമ ബസാർ വെര - 2000 മീ�ർ

ൈപ�ിടൽ ���ി �ർ�ിയാ�ിയി��്.
എ�ാൽ റിെ�ാേറഷൻ ���ി ആരംഭി�വാൻ

സാധി�ി�ി�. മാമബസാർ �തൽ പ�ാര��്

അ�ാടി�ാഴം വെര�ം 950 മീ�ർ ���ി

ആരംഭി�ി�ി�. ൈപ�് ൈലൻ

�ാപി��തിനായി �ഴിെയ�� ഭാഗ�ളിൽ

വാഹന ഗതാഗത�ി�ം കാൽനട യാ��ാർ�ം

��ി��് േനരി��ത് ��യിൽെ��ി��്. �ൺ

മാസ�ിൽ താൽ�ാലികമായി േറാഡ്
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റിെ�ാേറഷൻ െച�ി��. റിെ�ാേറഷൻ

���ികൾ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി ഡിവിഷൻ

ഓഫീസിൽ നി�് െട�ർ വിളി�  ്അേറ�്

െച�ി��്. റിെ�ാേറഷൻ ���ികൾ

േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി�വാൻ കരാ�കാരന്

നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഈ ���ികെള�ാം മഴ

മാ�� �റ�് ആരംഭി�  ്2021 ഡിസംബേറാട്  �ടി

�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

(ബി) ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തിനായി �ഴിെയ��

ഭാഗ�ളിൽ വാഹന ഗതാഗത�ി�ം കാൽനട

യാ��ാർ�ം ��ി��് േനരി��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി) അ�ത് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ ജി�യിൽ

കാ�ാണി �തൽ ��േ�രി വെര 9 കി.മീ.
ൈപ�ി�����ി �ർ�ീകരി�  ്പി.ഡ��.ഡി-
�് ൈകമാറിയി��്. ഇതിെ� റിെ�ാേറഷൻ

���ി പി.ഡ��.ഡി. ആണ് െച�ത്. ��യാർ -
കാ�ാണി - ചാവ�ാട്  േറാഡിൽ ��േ�രി

പറ���ി നട േറാഡ്  �തൽ പാല�ർ

പ�ിവെര�� ഭാഗ�ളിൽ ൈപ�കൾ

�ാപി�തി�േശഷം േറാഡ്  റിെ�ാേറഷൻ

���ി െച��ത് േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ിയാണ്. ഈ ഭാഗ�ളിൽ ��േ�രി

പറ���ി �തൽ ��� പാലം വെര (650 മീ�ർ)
�� ൈപ�ൈല�കൾ

�ാപി�വാ��ായി��. അ�ത് പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി േറാ വാ�ർ പ�ിംഗ് െമയിൻ, േ��്

�ാനിൽ �ാവി�ി െമയിൻ, RKI യിൽ ഉൾെ���ി

Distribution pipe line എ�ിവ �ാപി�

കഴി�ി��്. കന� മഴ�ലം െവ�ം െക�ി

നിൽ�� �ിതിയിലാണ് ടി �േദശ���ത്.
അതിനാൽ റിെ�ാേറഷൻ ���ികൾ

ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി�. ���ി പാലം �തൽ

പാ�് വെര - 900 മീ��ം പാ�് �തൽ പാവറ�ി

വെര - 2050 മീ��ം ൈപ�കൾ �ാപി�വാ��്.
പാവറ�ി �തൽ മാമ ബസാർ വെര - 2000 മീ�ർ

ൈപ�ിടൽ ���ി �ർ�ിയാ�ിയി��്.
എ�ാൽ റിെ�ാേറഷൻ ���ി ആരംഭി�വാൻ

സാധി�ി�ി�. മാമബസാർ �തൽ പ�ാര��്

അ�ാടി�ാഴം വെര�ം 950 മീ�ർ ���ി

ആരംഭി�ി�ി�. ൈപ�് ൈലൻ

�ാപി��തിനായി �ഴിെയ�� ഭാഗ�ളിൽ

വാഹന ഗതാഗത�ി�ം കാൽനട യാ��ാർ�ം

��ി��് േനരി��ത് ��യിൽെ��ി��്. �ൺ

മാസ�ിൽ താൽ�ാലികമായി േറാഡ്

റിെ�ാേറഷൻ െച�ി��. റിെ�ാേറഷൻ

���ികൾ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി ഡിവിഷൻ

ഓഫീസിൽ നി�് െട�ർ വിളി�  ്അേറ�്

െച�ി��്. റിെ�ാേറഷൻ ���ികൾ

േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി�വാൻ കരാ�കാരന്
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നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഈ ���ികെള�ാം മഴ

മാ�� �റ�് ആരംഭി�  ്2021 ഡിസംബേറാട്  �ടി

�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.

(സി)

െറെ�ാേറഷൻ ���ികൾ േവഗ�ിൽ

�ർ�ീകരി�ാനാവശ�മായ നടപടി

സ�ീകരി�േമാ?

(സി) അ�ത് പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ർ ജി�യിൽ

കാ�ാണി �തൽ ��േ�രി വെര 9 കി.മീ.
ൈപ�ി�����ി �ർ�ീകരി�  ്പി.ഡ��.ഡി-
�് ൈകമാറിയി��്. ഇതിെ� റിെ�ാേറഷൻ

���ി പി.ഡ��.ഡി. ആണ് െച�ത്. ��യാർ -
കാ�ാണി - ചാവ�ാട്  േറാഡിൽ ��േ�രി

പറ���ി നട േറാഡ്  �തൽ പാല�ർ

പ�ിവെര�� ഭാഗ�ളിൽ ൈപ�കൾ

�ാപി�തി�േശഷം േറാഡ്  റിെ�ാേറഷൻ

���ി െച��ത് േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ിയാണ്. ഈ ഭാഗ�ളിൽ ��േ�രി

പറ���ി �തൽ ��� പാലം വെര (650 മീ�ർ)
�� ൈപ�ൈല�കൾ

�ാപി�വാ��ായി��. അ�ത് പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി േറാ വാ�ർ പ�ിംഗ് െമയിൻ, േ��്

�ാനിൽ �ാവി�ി െമയിൻ, RKI യിൽ ഉൾെ���ി

Distribution pipe line എ�ിവ �ാപി�

കഴി�ി��്. കന� മഴ�ലം െവ�ം െക�ി

നിൽ�� �ിതിയിലാണ് ടി �േദശ���ത്.
അതിനാൽ റിെ�ാേറഷൻ ���ികൾ

ആരംഭി�വാൻ സാധി�ി�ി�. ���ി പാലം �തൽ

പാ�് വെര - 900 മീ��ം പാ�് �തൽ പാവറ�ി

വെര - 2050 മീ��ം ൈപ�കൾ �ാപി�വാ��്.
പാവറ�ി �തൽ മാമ ബസാർ വെര - 2000 മീ�ർ

ൈപ�ിടൽ ���ി �ർ�ിയാ�ിയി��്.
എ�ാൽ റിെ�ാേറഷൻ ���ി ആരംഭി�വാൻ

സാധി�ി�ി�. മാമബസാർ �തൽ പ�ാര��്

അ�ാടി�ാഴം വെര�ം 950 മീ�ർ ���ി

ആരംഭി�ി�ി�. ൈപ�് ൈലൻ

�ാപി��തിനായി �ഴിെയ�� ഭാഗ�ളിൽ

വാഹന ഗതാഗത�ി�ം കാൽനട യാ��ാർ�ം

��ി��് േനരി��ത് ��യിൽെ��ി��്. �ൺ

മാസ�ിൽ താൽ�ാലികമായി േറാഡ്

റിെ�ാേറഷൻ െച�ി��. റിെ�ാേറഷൻ

���ികൾ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി ഡിവിഷൻ

ഓഫീസിൽ നി�് െട�ർ വിളി�  ്അേറ�്

െച�ി��്. റിെ�ാേറഷൻ ���ികൾ

േവഗ�ിൽ �ർ�ീകരി�വാൻ കരാ�കാരന്

നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഈ ���ികെള�ാം മഴ

മാ�� �റ�് ആരംഭി�  ്2021 ഡിസംബേറാട്  �ടി

�ർ�ീകരി�വാൻ കഴി�െമ�് �തീ�ി��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


