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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6151 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ൈപ�കൾ റി�യർ െച��തിൽ ഉേദ�ാഗ��െട വീ�

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) അ�ല�ഴ മ�ല�ിെല പല െപാ�മരാമ�്

േറാ�കളിെല�ം വാ�ർ അേതാറി�ി ൈപ�കൾ
ഇട�ിെട െപാ����ലം ��ത േമഖലകളിൽ
മാസ�േളാളം �ടിെവ�ം ലഭ�മാകാ�ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ)

��യിൽെ��ി��്.

(ബി)

െപാ�� ൈപ�കൾ യഥാസമയം റി�യർ
െച��തിൽ വാ�ർ അേതാറി�ി ഉേദ�ാഗ�ർ വീ�
വ���ത് �ലം ജന�ൾ അ�ഭവി��
��ി��ിന് പരിഹാരം കാണാൻ എ�്
നടപടിയാണ് സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി��ത്;

(ബി) ൈപ�കൾ െപാ��ത് ��യിൽെ��േ�ാൾ
ബ�െ�� പി.ഡ��.ഡി. അധികാരികെള
അറിയി�  ്േറാഡ്  �റി��തി�ളള അ�വാദം
ലഭ�മാ�ി അ����ണികൾ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി കഴി��� േവഗ�ിൽ നട�ാ��്.
പി.ഡ��.ഡി േറാ�കൾ �ഴി��തിന് നൽേക�
�ക അ�വദി�  ്കി��തിെല താമസം, ഉയർ�
ജല നിര�് എ�ിവ�ലം ചില സ�ർഭ�ളിൽ
അ����ണികൾ�് കാലതാമസം ഉ�ാകാ��്.
�ടാെത നഗര�ിെല വിതരണ �ംഖലകൾ പല
�ല�ളി�ം പര�രം ബ�ി�ി�ി��തിനാൽ ടി
ലീ�കൾ പരിഹരി�വാൻ ഒ�ിലധികം പ�
ഹൗ�കളിെല പ�ിങ്  ഒേര സമയം നിർ�ി

െവയ്  േ��ി വ�ം.ആയതിനാൽ പ�ിങ്
�മീകരി� മാ�േമ ലീ�കൾ പരിഹരി�വാൻ
സാധി�ക��. േമൽ�റ� കാരണ�ൾ
െകാ�ാണ് ചില അവസര�ളിൽ ലീ�്
പരിഹരി�വാൻ കാല താമസം ഉ�ാ��ത് .
അ�ത്, കിഫ് ബി എ�ീ പ�തികളിൽെ���ി

നഗര �േദശ�ളി�ം സമീപ പ�ായ�കളി�ം
�തിയ ൈപ�കൾ �ാപി�� ���ികൾ,
അ�ബ� ���ികൾ എ�ിവ നട� വ���്.
ആയവ ക�ീഷൻ െച� വ�� �റ�് ��
പരിഹാരം ഉ�ാ���മാണ്.

(സി) അ�ല�ഴ േ���ിെ� പടി�ാറ്  ഭാഗം
അ�ല�ഴ-തി�വ� േറാഡിൽ മാസ�ളായി
�ട�� ലീേ�ജിെന�ടർ�് ഈ േറാഡി��ായ

(സി) ��യിൽെ��ി��്.
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ഗർ��ിൽ വീണ് ��ർ യാ�ികൻ തല�്
��തര പരിേ��് ആല�ഴ െമഡി�ൽ േകാേളജ്
ആ�പ�ിയിൽ അ�ി�ായത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ഡി)

വ��് മ�ി നട�ിയ അവേലാകന േയാഗ�ിൽ

തീ�മാനമായി�ം എം.എൽ.എ. �ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �തിനിധിക�ം
ആവർ�ി�ാവശ�െ��ി�ം ഈ ൈപ�ിെ�
അ����ണി നട�ാൻ ത�ാറാകാതി��,
��ത അപകട�ിന് കാരണ�ാരായ
ഉേദ�ഗ��െട േമൽ വ��തല അ�ട� നടപടി
സ�ീകരി�ാൻ ത�ാറാ�േമാ?

(ഡി) അ�ല�ഴ േ���ിെ� പടി�ാറ്  ഭാഗ�്

വ�ി�� ലീ�്, േറാഡ്  �ന��ാരണ
�വർ�ന�ൾ� േശഷം ഉ�ായി��താണ്.
നിലവിൽ ആല�ഴ നഗര�ിേല�ം സമീപ
പ�ായ�കളിേല�ം ��ജലം എ�ി��

800mm DI പ�ിംഗ് െമയിനിലാണ് ഇത്. ഈ
ൈപ�് ൈലൻ ഏകേദശം 2.5 മീ�ർ താ�യി�ം
ഉറ�് �റ�� മ�ി�മാണ് �ാപി�ി��ത്

എ�തിനാൽ ലീ�ിെ� �ഭവ �ാനം ക�്
പിടി��ത് �മകര�ം അ��� പണി
നട��തിനായി ��തൽ നീള�ിൽ േറാഡ്
�റിേ��ി വ���മാണ്. നിലവിൽ ടി �േദശെ�
ഉയർ� ജലനിര�ം ഈ കാലഘ��ിെല

അതിയായ മഴ�ം വളെര താ�യി�ം നീള�ി�ം

�ഴി എ���തിന് തട�മാ��തിേനാെടാ�ം ടി
���ി െച��തിന് പ�ിംഗ് �ർ�മാ�ം
നിർ�ി െവേ��ി വ���ം ��തൽ സമയം ��
ജല വിതരണം തട�മാ��തിന്
കാരണമാക��മാണ്. നിലവിൽ KRFB യിൽ
നി�ം േറാഡ്  �റി��തിന് വാ�ാൽ അംഗീകാരം
ലഭ�മായ �കാരം 04.11.2021 ൽ ടി േചാർ�
അട��തി�ളള ���ി േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി നട�ിലാ�ിയി��്. എ�ി��ാ�ം
സമയ ബ�ിതമായി ൈപ�ിെ� അ��� പണി
നട��തിൽ ഉേദ�ാഗ� തല�ിൽ വീ�കൾ
വ�ി�െ��ിൽ അ�ാര�ം പരിേശാധി�്
കാരണ�ാരായ ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര വ�� തല
അ�ട� നടപടികൾ സ�ീകരി�� കാര��ം
സർ�ാർ പരിഗണി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


