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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4670 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകാ�ർ േവ�� വര�റ�് ക�ി ജ�ാൻ േറാഡ്  നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

േകാ�ർ �ാമപ�ായ�ിെല ജ�ാൻ �ടിെവ�
പ�തി�െട �ധാന ൈപ�് ൈലൻ
�ട�േപാ���ം വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
ൈകവശ���മായ േവ�� വര�റ�് ക�ി
ജ�ാൻ േറാഡ്  നവീകരി��തിനായി
�ാമപ�ായ�് അേപ� സമർ�ി�ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�് . േകാഴിേ�ാട്  േകാർ�േറഷനി�ം 13
അ�ബ� പ�ായ�കളി�ം ��ജല-
െമ�ി��തിനായി െപ�വ�ാ�ഴി ��ീകരണ
ശാലയിൽനി�ം ജല സംഭരണികളിേല��
ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തി�േവ�ി മാ�ം
വാ�ർ അേതാറി�ി ഏെ��� �ല��ടിയാണ്

ൈപ�് ൈലൻ കട� േപാ��ത് . ആയതിനാൽ

ഈ �ലം െപാ� ഗതാഗ�ി�� േറാഡായി
ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി�ി�. ഈ �ല��ടി

കട� േപാ�� M S ൈപ�ിെ� വ�ാസം 1.820
മീ�ർ ആണ് �ടാെത 1.40 മീ�റിെ� ഒ� ൈലൻ
വാൽവ് , ഒ� എയർ വാൽവ് , ര�് വാഷ്  ഔ�്
വാൽ�ക�ം ഇവ�െട അറക�ം ഈ �ല��് .
ഈ �ല�ിെ� ഏതാ�് മധ��ിൽ �തല
വിതാന�ിെനാ��ം ഉയർ�മാണ് ൈപ�് ൈലൻ
�ാപി�ിരി��ത് . െപാ�ഗതാഗതം
അ�വദി�ാൽ ൈപ�് ൈലനിെ� �ര�െയ
ബാധി��താണ് . �ടാെത ��ത ൈപ�് ൈലൻ
�ാപി�ിരി�� മ�ിെ� ഘടന �ലം അസമമായ
െസ�ിൽെമൻറ്  സംഭവി��തി�ം സാധ�ത
��തലാണ് . ഈ ൈപ�് ൈലനി� േക�പാ�കൾ
സംഭവി�ാൽ േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ിെല

ജലവിതരണം �ർ�മാ�ം തട�െ��ം.
ആയതിനാൽ ��ത േറാഡ്  നവീകരി�
െപാ�ഗതാഗത�ി� അ�മതി ന�ാൻ
സാധി�കയി�.

(ബി) ��ത േറാഡ്  നവീകരി��തിന്
�ാമപ�ായ�ിന് അ�മതി നൽ��തിന്
തട�ം എെ��റിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�് . േകാഴിേ�ാട്  േകാർ�േറഷനി�ം 13
അ�ബ� പ�ായ�കളി�ം ��ജല-
െമ�ി��തിനായി െപ�വ�ാ�ഴി ��ീകരണ
ശാലയിൽനി�ം ജല സംഭരണികളിേല��
ൈപ�് ൈലൻ �ാപി��തി�േവ�ി മാ�ം
വാ�ർ അേതാറി�ി ഏെ��� �ല��ടിയാണ്

ൈപ�് ൈലൻ കട� േപാ��ത് . ആയതിനാൽ
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ഈ �ലം െപാ� ഗതാഗ�ി�� േറാഡായി
ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി�ി�. ഈ �ല��ടി

കട� േപാ�� M S ൈപ�ിെ� വ�ാസം 1.820
മീ�ർ ആണ് �ടാെത 1.40 മീ�റിെ� ഒ� ൈലൻ
വാൽവ് , ഒ� എയർ വാൽവ് , ര�് വാഷ്  ഔ�്
വാൽ�ക�ം ഇവ�െട അറക�ം ഈ �ല��് .
ഈ �ല�ിെ� ഏതാ�് മധ��ിൽ �തല
വിതാന�ിെനാ��ം ഉയർ�മാണ് ൈപ�് ൈലൻ
�ാപി�ിരി��ത് . െപാ�ഗതാഗതം
അ�വദി�ാൽ ൈപ�് ൈലനിെ� �ര�െയ
ബാധി��താണ് . �ടാെത ��ത ൈപ�് ൈലൻ
�ാപി�ിരി�� മ�ിെ� ഘടന �ലം അസമമായ
െസ�ിൽെമൻറ്  സംഭവി��തി�ം സാധ�ത
��തലാണ് . ഈ ൈപ�് ൈലനി� േക�പാ�കൾ
സംഭവി�ാൽ േകാഴിേ�ാട്  നഗര�ിെല

ജലവിതരണം �ർ�മാ�ം തട�െ��ം.
ആയതിനാൽ ��ത േറാഡ്  നവീകരി�
െപാ�ഗതാഗത�ി� അ�മതി ന�ാൻ
സാധി�കയി�.

(സി)

ൈപ�് ൈലൻ കട� േപാ�� ��ത േറാഡ്
നവീകരി��തിനായി �ാമപ�ായ�ിന്

അടിയ�രമായി അ�മതി നൽകാൻ നടപടി
സ�ീകരി�ാേമാ?

(സി) ഉ�് . േകാഴിേ�ാട്  േകാർ�േറഷനി�ം 13
അ�ബ� പ�ായ�കളി�ം ��ജല-
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വാൽ�ക�ം ഇവ�െട അറക�ം ഈ �ല��് .
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


