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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) എ  .  സണി  .  കനനാലണിനന്റെ നനീളളം വര്ദ്ധണിപണിക്കല

ശ്രനീ  .    ജജനാബബ്  മമൈക്കണിള:  സര്,  അതനീവഗഗൗരവമുള്ള  വണിഷയമൈനാണബ്

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനടെ ഞനാന് അവതരണിപണിക്കുന്നതബ്. ജകനാട്ടയ ളം, പത്തനളംതണിട്ട,

ആലപ്പുഴ  എന്നനീ  ജണില്ലകളണിനല  മൈഴനവള്ളളം  എ.സണി.  കനനാലണിലൂനടെ

പമനാനദണിയണിലനാണബ്  ഒഴുകണിനയത്തുന്നതബ്.  ആദദ്യകനാല  എ.സണി.  ജറനാഡബ്

നണിര്മനാണവുമൈനായണി  ബന്ധനപട്ടബ്  ചങ്ങനനാജശ്ശേരണിയണിലനണിനളം  ഒന്നനാങ്കരവനര

ബന്ധണിപണിചണിരുന്ന  എ.സണി.  കനനാലണിനന്റെ  അവസനാനഭനാഗളം  വളനര

ഇടുങ്ങണിയതനാണബ്.  ഇതുമൂലളം  ഒഴുക്കബ്  തടെസ്സനപടുകയളം  നചറണിയമൈഴയണിലജപനാലളം

പരണിസരപ്രജദശങ്ങളണില  നവള്ളളംകയറുന്ന  അവസ്ഥയമൈനാണബ്  നണിലവണിലള്ളതബ്.

എല്ലനാ  മൈഴക്കനാലത്തുളം  മൂന്നബ്  ജണില്ലകളണിലനണിനമുള്ള  മൈഴനവള്ളളം

ഒഴുകണിനയത്തുന്നജതനാനടെ  ഇഗൗ  ജമൈഖലയണില  മൈണിന്നലപ്രളയമുണനാകുന്നതബ്

പതണിവനാണബ്.  പ്രശളം  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനനായണി  സസനാമൈണിനനാഥന്  കമനീഷന്

ശണിപനാര്ശ നചയ്തപ്രകനാരളം ഒന്നനാങ്കരയണിലനണിനളം പള്ളനാത്തുരുത്തണിവനര എ.സണി.

കനനാല നനീട്ടുന്നതണിനുള്ള പദ്ധതണി നനാളണിതുവനര നടെപണിലനാക്കണിയണിട്ടണില്ല.  തുടെര്ന്നബ്

ഇഗൗ  വണിഷയളം  വണിശദമൈനായണി  പഠണിചബ്  ശനാശസതപരണിഹനാരളം
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നണിര്ജദ്ദേശണിക്കുന്നതണിനനായണി  സളംസ്ഥനാന സര്ക്കനാര് നചനനന്ന നഎ.നഎ.റണി.-നയ

ചുമൈതലനപടുത്തണിയണിട്ടുണബ്. ഇതുമൈനായണി ബന്ധനപട്ട ചര്ചകള നടെക്കുന്നതനായനാണബ്

അറണിയന്നതബ്.  ഇഗൗ  സനാഹചരദ്യത്തണില  നണിരന്തരപ്രളയളം  അഭണിമുഖനീകരണിക്കുന്ന

പ്രജദശങ്ങളണിനല  ജനങ്ങളുനടെ  ആശങ്ക  അകറ്റുന്നതണിനുളം  പ്രശത്തണിനബ്  ശനാശസത

പരണിഹനാരമുണനാക്കുന്നതണിനുമൈനായണി  സസനാമൈണിനനാഥന്  കമനീഷന്  ശണിപനാര്ശ

നചയ്തതുജപനാല  ചങ്ങനനാജശ്ശേരണി-ആലപ്പുഴ  ജറനാഡണിനബ്  സമൈനാന്തരമൈനായണി

ഒന്നനാങ്കരവനര  എത്തണിനണിലക്കുന്ന  കനനാല  തുറന്നബ് നനടുമുടെണിവനര

ഒന്നനാളംഘട്ടമൈനായളം  രണനാളംഘട്ടമൈനായണി  പള്ളനാത്തുരുത്തണി  ആറുമൈനായണി

ബന്ധണിപണിക്കുന്നതണിനുമുള്ള  നടെപടെണികള  സസനീകരണിക്കണളം.  ചങ്ങനനാജശ്ശേരണി-

ആലപ്പുഴ ജറനാഡണിനല ജകനാസബ് ജവകള ആറണിജലയബ്  നചനന്നത്തുന്നരനീതണിയണിലല്ല

ഇജപനാള പണണിതണിരണിക്കുന്നതബ്. ആയതണിനനാല ആറണിജലയബ്  ബന്ധണിപണിക്കനാനുള്ള

നടെപടെണി  സസനീകരണിചണിനല്ലങ്കണില  നവള്ളനപനാക്കമുണനാകുനുള്ള  എല്ലനാ

സനാദ്ധദ്യതകളക്കുമൈണിടെയള്ളതണിനനാല  ഇക്കനാരദ്യത്തണില  അടെണിയന്തരമൈനായ  നടെപടെണി

സസനീകരണിക്കണനമൈന്നനാണബ്  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല  പ്രജമൈയത്തണിലൂനടെ  ഞനാന്

ആവശദ്യനപടുന്നതബ്.
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ജലവണിഭവ വകുപ്പുമൈനണി (ശ്രനീ  .   ജറനാഷണി അഗസണിന്): സര്, ബഹുമൈനാനദ്യനനായ

ശ്രനീ.  ജജനാബബ്  നനമൈക്കണിള,  എളം.എല.എ  ഉന്നയണിച  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

വളനരജയനറ  ചരണിത്രപരമൈനായ  നടെപടെണിയനടെ  ഭനാഗമൈനായണി  കനാജണണതനാണബ്.

കുട്ടനനാട്ടണിനല നവള്ളനപനാക്ക ലഘൂകരണത്തണിനനായണി എളം.എസബ്.  സസനാമൈണിനനാഥന്

കമനീഷന്  റണിജപനാര്ട്ടണിനന്റെ  അടെണിസ്ഥനാനത്തണില  എ.സണി.കനനാല  മൈനക്കചണിറ

മുതല  പള്ളനാത്തുരുത്തണിവനര  തുറക്കനാനനായണിരുന  നണിര്ജദ്ദേശണിചണിരുന്നതബ്.

എന്നനാല മൈനക്കചണിറ മുതല ഒന്നനാങ്കരവനര  11.78 കണി.മൈനീറര് ആദദ്യഘട്ടത്തണില

നവനീകരണിചണിട്ടുള്ളതനാണബ്.  ഒന്നനാങ്കരമുതല  നനടുമുടെണിവനര  3.42 കണി.മൈനീററുളം

നനടുമുടെണി  മുതല  പള്ളനാത്തുരുത്തണിവനര  5.12 കണി.മൈനീററുളം  രണളംമൂനളം

ഘട്ടങ്ങളണിലനായണി  തുറക്കുവനാനനാണബ്  നണിര്ജദ്ദേശണിചണിരുന്നതബ്.  ആയതണിനന്റെ

അടെണിസ്ഥനാനത്തണില ഒന്നനാങ്കര മുതല നനടുമുടെണിവനരയള്ള ഭനാഗത്തബ് അതണിര്ത്തണി

നണിര്ണ്ണയണിചബ്  കല്ലുകള  സ്ഥനാപണിക്കുകയളം  അനധണികൃത  കജയ്യേറങ്ങള

കനണത്തുകയളം ഇവ ഒഴണിപണിക്കുവനാനുള്ള നടെപടെണിക്രമൈങ്ങളുനടെ ആദദ്യപടെണിയനായണി

ജനനാട്ടനീസബ്  നലകണിയണിട്ടുമുണബ്.  തുടെര്ന്നബ്  ഒഴണിപണിക്കുന്നവനര

പുനരധണിവസണിപണിക്കുന്നതുമൈനായണി  ബന്ധനപട്ടബ്  ആലപ്പുഴ  ജണില്ലനാകളക്ടറുനടെ

അദ്ധദ്യക്ഷതയണില ചര്ച നടെനന്നങ്കണിലളം തുടെര്നണിര്ജദ്ദേശങ്ങള ലഭദ്യമൈനാക്കണിയണിട്ടണില്ല.
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'റളം  ജഫനാര്  റണിവര്'  പദ്ധതണിയനടെ  ഭനാഗമൈനായണി  എ.സണി.  കനനാല

തുറക്കുന്നതുസളംബന്ധണിച  ശനാസനീയ  പഠനത്തണിനനായണി  നചനനന്ന

നഎ.നഎ.റണി.-നയ ഏലപണിക്കുകയളം ഡനാഫബ് റണിജപനാര്ട്ടണിനന്റെ അടെണിസ്ഥനാനത്തണില

നഎ.നഎ.റണി.  നചനനന്നയളം  ജലവണിഭവ  വകുപ്പുജദദ്യനാഗസ്ഥരുളം  തമണില

01-01-2023-ല  നടെത്തണിയ  ചര്ചയണില  ഉരുത്തണിരണിഞ്ഞ  സളംശയങ്ങള

പരണിഹരണിച്ചുനകനാണള്ള  നനഫനല  റണിജപനാര്ട്ടബ്  മൈനാര്ചബ്  31-നബ്  നലകനാനമൈന്നബ്

അറണിയണിചണിട്ടുമുണബ്.  അന്തണിമൈ  റണിജപനാര്ട്ടണിനന്റെ  അടെണിസ്ഥനാനത്തണില  തുടെര്നടെപടെണി

സസനീകരണിക്കനാവുന്നതനാണബ്.  പ്രളയജലളം  പൂര്ണ്ണമൈനായളം  ഒഴുക്കണികളയന്നതണിനനായണി

എ.സണി.  കനനാലണിനന്റെ അജങ്ങയറളം വനീതണികൂട്ടുന്നതണിനന്റെ ഭനാഗമൈനായണി അനധണികൃത

കജയ്യേറളം  ഒഴണിപണിക്കുകയളം  പുനരധണിവസണിപണിക്കുകയളം  നചയ്യുന്ന  കനാരദ്യത്തണില

റവനന്യൂ  അധണികൃതരുമൈനായണി  കൂടെണിയനാജലനാചണിചബ്  ഉചണിതമൈനായ  തനീരുമൈനാനളം

നനകനക്കനാള്ളുന്നതനാണബ്.

ശ്രനീ  .    ജജനാബബ് നനമൈക്കണിള:  സര്,  എ.സണി.  കനനാലവഴണി തണ്ണനീര്മുക്കളംവനര

എത്തണിനണിലക്കുന്ന  കനനാലണിനന  ഒരു  ഫനീഡര്  കനനാലനായണി

പ്രവര്ത്തണിപണിക്കനാനുള്ള നടെപടെണി  സസനീകരണിക്കണളം.  ഇതുവഴണി  ഇഗൗ ജമൈഖലയനടെ

വണികസനവുളം  ജലഗതനാഗതവുളം  ടൂറണിസവുളം  വളനരയധണികളം  വര്ദ്ധണിപണിക്കുവനാന്
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സനാധണിക്കുളം.  എ.സണി.  കനനാല  വണികസനളം  സനാദ്ധദ്യമൈനായനാല  നവള്ളളം

വടെജക്കനാനട്ടനാഴുകണി പുളണിങ്കുന്നബ്, മൈനങ്കനാമബ് ആറണിജലയബ് എത്തണിക്കുവനാനുളം അതുവഴണി

ജവമനനാട്ടബ്  കനായലണിജലയബ്  നവള്ളളം  എത്തണിച്ചുനകനാണബ്  ഇഗൗ

പ്രജദശനത്തയനാളുകനള  ഒരുപരണിധണിവനര  സളംരക്ഷണിക്കനാനുളം  സനാധണിക്കുളം.

ചങ്ങനനാജശ്ശേരണി മൈനക്കചണിറ കണിഴക്കുനണിനളം പടെണിഞ്ഞനാജറനാനട്ടനാഴുകുന്ന കനനാലണിനന

ഫനീഡര്  കനനാലനായണി  പരണിവര്ത്തണിതനപടുത്തണി  നവള്ളനപനാക്കത്തണിലനണിനളം

ജനങ്ങനള  രക്ഷണിക്കുവനാനുള്ള  തനീരുമൈനാനളം  ഉണനാകുജമൈനാനയന്നനാണബ്  എനന്റെ

ജചനാദദ്യളം.

ശ്രനീ  .    ജറനാഷണി  അഗസണിന്:  സര്,  എ.സണി.  കനനാല

പൂര്ത്തനീകരണിക്കനാനനാവശദ്യമൈനായ  നടെപടെണികളണിജലയബ്  കടെക്കണനമൈന്നനാണബ്

ഗവണ്നമൈന്റെബ്  ആഗ്രഹണിക്കുന്നതബ്.  കുട്ടനനാട്ടണിനല  പ്രളയളം  പൂര്ണ്ണമൈനായളം

നണിയനണിക്കുന്നതണിനനാവശദ്യമൈനായ  നടെപടെണിക്കബ്  അതനണിവനാരദ്യമൈനായതനാണബ്

പ്രധനാനനപനട്ടനാരു കനാരണളം. ജതനാട്ടപള്ളണി സണിലജവയണിലണനായണിരുന്ന പ്രശങ്ങള

പരണിഹരണിചജപനാള കുട്ടനനാട്ടണിനല പ്രളയളം ഒരുപരണിധണിവനര പരണിഹരണിക്കനാനനായണി.

ജനരനത്ത  സഭയണില  സൂചണിപണിചതുജപനാനല  ഏതനാണബ്  48000 ലണിറര്

വനാട്ടര്/നസക്കന്ഡബ്  ജലനണിര്ഗമൈന  ജസനാതസ്സണിജലയബ്  ഡണിസ്ചനാര്ജബ്
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നചയ്തണിരുന.  പജക്ഷ  അവണിനടെ  എക്കലളം  നചളണിയളം  നണിറഞ്ഞബ്  അതണിനന്റെ

വനീതണിനയല്ലനാളം  കുറഞ്ഞതണിനന്റെ  ഫലമൈനായണി  പണിന്നനീടെതബ്  പതണിനനാറനായണിരളം

ലണിററനായണി  ചുരുങ്ങണി.  അതബ്  എടുത്തുകളഞ്ഞജപനാള  കുട്ടനനാട്ടണില  കനാരദ്യമൈനായ

പ്രളയമുണനായണില്ല.  എ.സണി.  കനനാല തുറന്നബ് അതണിലൂനടെ നവള്ളളം കനായലണിജലയബ്

പ്രജവശണിക്കനാന്  അവസരളം  നകനാടുത്തനാല  കുട്ടനനാട്ടണിനല  നണിലവണിനല

സ്ഥണിതണിയണില  വലണിയമൈനാറമുണനാകുളം.  മൈനാത്രമൈല്ല,  ചങ്ങനനാജശ്ശേരണി-ആലപ്പുഴ

നനലനണില  ടൂറണിസത്തണിനന്റെ  സനാദ്ധദ്യതകളക്കബ്  വലണിയമൈനാറമുണബ്.  ഇജപനാഴവണിനടെ

എലണിജവഷന് മഹജവ വരുന്നജതനാടുകൂടെണി  നല്ലനണിലയണിലള്ള വണികസനത്തണിനബ്

സനാദ്ധദ്യതയണബ്.  ടൂറണിസത്തണിനന്റെയളം  മൈറണിതരസനാദ്ധദ്യതകനളനയല്ലനാളം

വര്ദ്ധണിപണിക്കനാന്  സനാധണിക്കുന്നവണിധത്തണില  കുട്ടനനാട്ടണിനല  പ്രളയജലളം

നണിയനണിക്കനാനുതകുന്നതണിനബ്  ഏറവുളം  അനണിവനാരദ്യമൈനായ  പദ്ധതണിനയന്ന

നണിലയണില  എ.സണി.  കനനാല  തുറക്കുന്നതണിനുജവണണിയള്ള  നടെപടെണികള

സസനാമൈണിനനാഥന്  കമനീഷന്  റണിജപനാര്ട്ടണില  സൂചണിപണിചണിട്ടുണബ്.  അതണിജലയബ്

പ്രജവശണിക്കണളം.  ചങ്ങനനാജശ്ശേരണി,  കുട്ടനനാടെബ്,  ആലപ്പുഴ,  അമലപ്പുഴ

എളം.എല.എ.-മൈനാനരനയല്ലനാളം ബനാധണിക്കുന്ന വണിഷയമൈനായതണിനനാല അവരുമൈനായണി

സളംയക്തമൈനായണി  കൂടെണിയനാജലനാചണിച്ചുനകനാണബ്  നപനാതുചര്ച
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തുടെങ്ങുന്നതണിനനാവശദ്യമൈനായ  നടെപടെണികളണിജലയബ്  ജപനാകനാനുളം  അതണില

ഉരുത്തണിരണിഞ്ഞുവരുന്ന  ആശയങ്ങളുനടെ  പശനാത്തലത്തണില  സസനാമൈണിനനാഥന്

കമനീഷന്  റണിജപനാര്ട്ടണില  സൂചണിപണിചതുജപനാലള്ള  പ്രളയജലളം  പൂര്ണ്ണമൈനായളം

നണിയനണിക്കനാനുള്ള  നടെപടെണികളുളം  ടൂറണിസളം  സനാദ്ധദ്യതകനളക്കുറണിചബ്

ബഹുമൈനാനനപട്ട  എളം.എല.എ സൂചണിപണിചതുജപനാനല  വണികസനമുണനാക്കനാനുള്ള

പദ്ധതണികളുളം  ആവണിഷ്കരണിക്കുന്നതണിനബ്  തുടെക്കളം  കുറണിക്കനാനുളം  ഗവണ്നമൈന്റെബ്

ആഗ്രഹണിക്കുന.

(2) ആലവയണില വനാട്ടര് ടനീറബ്നമൈന്റെബ് പനാന്റെബ്

ശ്രനീ  .    ടെണി  .    നജ  .    വണിജനനാദബ്:  സര്,  നകനാചണി നഗരളം പുഴകളുളം കനായലകളനാലളം

ചുറനപട്ട പ്രജദശമൈനാനണങ്കണിലളം കുടെണിനവള്ളക്ഷനാമൈളം അതണിരൂക്ഷമൈനായണി ജനരണിടുന്ന

ഒരു  പ്രജദശമൈനാണബ്.  ഇതണിനനായണി  2012  മുതല  പല  പദ്ധതണികളുളം

ആവണിഷ്കരണിക്കുനനണങ്കണിലളം ഒരു പദ്ധതണിയളം നനാളണിതുവനരയനായണി നടെപനാക്കനാന്

കഴണിഞ്ഞണിട്ടണില്ല.  2011-നല  നസന്സസബ്  പ്രകനാരളം  നകനാചണി  നഗരസഭയണിനല

ജനസളംഖദ്യ  6.78  ലക്ഷമൈനാണബ്.  ജനസളംഖദ്യയണിലണനാകുന്ന ശരനാശരണി വര്ദ്ധനവബ്

7.83  ശതമൈനാനമൈനാണബ്.  74  ഡണിവണിഷനുള്ള  നകനാചണി  നഗരസഭ  94.88 സസയര്

കണി.മൈനീററണിലനായണി  വദ്യനാപണിച്ചുകണിടെക്കുന.  2031  ആകുജമനാള  നകനാചണി
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നഗരസഭയനടെ  ജനസളംഖദ്യ  7.88  ലക്ഷമൈനാകുനമൈന്നനാണബ്  കണക്കനാക്കുന്നതബ്.

കുടെണിജയറനണിരക്കബ്  10  ശതമൈനാനവുളം  വനജപനാകുന്നവര്

20 ശതമൈനാനവുമൈനാകുജമനാള  നഗരസഭയണിനല  ജനസളംഖദ്യ  1024000 ആകുളം.

2019-നല  സണി.ഡബബ.ആര്.ഡണി.എളം.-നന്റെ  കണക്കുപ്രകനാരളം  നകനാചണി

നഗരസഭയണിനല ജനസളംഖദ്യയനടെ സ്ഥണിതണി ഇതനാണബ്.  ഇന്തദ്യന് സനാന്ജഡര്ഡബ്

പ്രകനാരളം നകനാചണിനഗരസഭ കനാസബ് 2-ലനപടുളം. നസന്ടല പബണിക്കബ് നഹലത്തബ്

&  എന്വജയനാണ്നമൈന്റെല  എഞണിനനീയറണിളംഗബ്  ഓര്ഗനനനജസഷനന്റെ

മൈനാനദണ്ഡപ്രകനാരളം ഒരു വദ്യക്തണിക്കബ്  150  ലണിറര് നവള്ളളം നകനാടുക്കണനമൈന്നനാണബ്

കണക്കബ്. ആലവ ശുദ്ധനീകരണശനാലയണിലനണിന്നബ് 123 എളം.എല.ഡണി. നവള്ളവുളം

മൈരടെബ്  ടനീറബ്നമൈന്റെബ്  പനാന്റെണിലനണിന്നബ്  53.5 എളം.എല.ഡണി.  നവള്ളവുമുളനപനടെ

175.5 എളം.എല.ഡണി.  നവള്ളമൈനാണബ് നകനാചണി നഗരത്തണില ഇജപനാള വണിതരണളം

നചയ്യുന്നതബ്.  ഇതണില  35 ശതമൈനാനളം  വണിതരണനഷ്ടമുണനാകുനമൈന്നബ്  വനാട്ടര്

അജതനാറണിറണിതനന്ന  പറയന.  നകനാചണി  നഗരസഭയണില  ആനകയള്ള

ജലവണിതരണ  കണക്ഷനുകള  170000  ആണബ്.  കൂടെനാനത

5440 നപനാതുടെനാപ്പുകളുളം  നകനാചണി  നഗരത്തണില  സ്ഥണിതണി  നചയ്യുന.  കൂടെനാനത

നകനാചണിന്  ജപനാര്ട്ടബ്,  ജനവല  നബയണിസബ്,  നകനാചണിന്  ഷണിപണിയനാര്ഡബ്,



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

9

ആശുപത്രണികള,  വണിദദ്യനാഭദ്യനാസ  സ്ഥനാപനങ്ങള  എന്നണിവയബ്  ബളക്കബ്

കണ്സന്യൂജമൈഴ്സുമുണബ്.  ഇതുകൂടെനാനത  നകനാചണി  നഗരസഭയനടെ

പ്രനാന്തപ്രജദശങ്ങളണിലള്ള  13 പഞനായത്തുകളണിലനായണി  ജലജനീവന്  പദ്ധതണിയനടെ

ആയണിരക്കണക്കണിനബ്  കണക്ഷനുകളുളം  നലകുനണബ്.  നകനാചണി

നഗരസഭനയക്കൂടെനാനത  അഞബ്  മുനണിസണിപനാലണിറണികള,  13 പഞനായത്തുകള

എന്നണിവയളനപടുന്ന  പ്രജദശത്തണിനബ്  പ്രജയനാജനളം  ലഭണിക്കുന്നവണിധത്തണില

ആലവയണില  നണിലവണിലള്ള  ജലശുദ്ധനീകരണശനാലയബ്  സമൈനീപളം  ജകരള  വനാട്ടര്

അജതനാറണിറണിയനടെ  1.5  നഹക്ടര്  സ്ഥലത്തബ്  ആധുനണികരനീതണിയണിലള്ള

ജലശുദ്ധനീകരണശനാല  സ്ഥനാപണിക്കുന്നതണിനുള്ള  നപ്രനാജപനാസല  നണിലവണിലണബ്.

അതണില  അതണിജവഗളം  വണികസണിച്ചുനകനാണണിരണിക്കുന്ന

നകനാചണി  നഗരത്തണിനുസമൈനീപളം  അഞബ്  മുനണിസണിപനാലണിറണികളക്കുളം

13 പഞനായത്തുകളക്കുളം  ആവശദ്യമൈനായജതനാതണില  ഗനാര്ഹണിക-വനാണണിജദ്യ-

വദ്യവസനായ  ആവശദ്യങ്ങളക്കുമുള്ള  ജലളം  ലഭദ്യമൈനാക്കുന്നതബ്  വളനര

പ്രധനാനനപനട്ടനാരു കനാരദ്യമൈനാണബ്. 2050-ഓടുകൂടെണി പ്രതണിദണിനളം 478 എളം.എല.ഡണി.

നവള്ളളം  ഇഗൗ  പ്രജദശങ്ങളക്കനാവശദ്യമൈനായണിവരുളം.  എന്നനാല  നണിലവണിലള്ള

സളംവണിധനാനളം  മുജഖന  335  എളം.എല.ഡണി.  ജലളം  മൈനാത്രമൈനാണബ്  വണിതരണളം
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നചയ്യുന്നതബ്.  നകനാചണി  നഗരത്തണിജലയളം  അഞബ്  മുനണിസണിപനാലണിറണിയണിജലയളം

13 പഞനായത്തുകളണിജലയളം  ജലക്ഷനാമൈത്തണിനബ്  പരണിഹനാരമുണനാക്കുന്നതണിനുള്ള

നടെപടെണി  സസനീകരണിക്കണനമൈനള്ളതനാണബ്  ഇഗൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനടെ  ഞനാന്

ആവശദ്യനപടുന്നതബ്.

ജലവണിഭവ  വകുപ്പുമൈനണി  (ശ്രനീ  .    ജറനാഷണി  അഗസണിന്):  സര്,

20-09-2021-നല ജണി.ഒ. (ആര്.ടെണി.)നളം. 490/2021/ഡബബ.ആര്.ഡണി. പ്രകനാരളം

ആലവയണില  143  എളം.എല.ഡണി.  ജലശുദ്ധനീകരണശനാല നണിര്മണിക്കുന്നതണിനബ്

ജസറബ്  പനാനണില  ഉളനപടുത്തണി  130  ജകനാടെണി  രൂപയനടെ  ഭരണനാനുമൈതണി

നലകുകയണനായണി.  ആലവയണില വനാട്ടര്  അജതനാറണിറണിയനടെ  അധനീനതയണിലള്ള

3.90  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തബ്  ജലശുദ്ധനീകരണശനാല  നണിര്മണിക്കുന്നതണിനബ്

തനീരുമൈനാനണിക്കുകയളം നചയ.  പ്രസ്തുത ജലശുദ്ധനീകരണശനാലയനടെ ഡണിനനസന്,

നണിര്മനാണപ്രവര്ത്തനളം  എന്നണിവ  നണിര്വ്വഹണിക്കുന്നതണിനനായണി  13-01-2022-നബ്

നടെണര്  ക്ഷണണിക്കുകയളം  നചയ.  എന്നനാല  ഭനാവണിയണിനല  ജനസളംഖദ്യനാ

വര്ദ്ധനവുളം  ഗനാര്ഹണിക-ഗനാര്ഹണിജകതര-വദ്യവസനായണിക  ഉപജഭനാഗവുളം

കണക്കണിനലടുത്തബ് ശുദ്ധനീകരണശനാലയനടെ ജശഷണി 190 എളം.എല.ഡണി.  ആക്കണി

ഉയര്ത്തുന്നതണിനബ്  തനീരുമൈനാനണിച്ചു.  ഇതനുസരണിചബ്  പ്രസ്തുത  നടെണര്  കദ്യനാന്സല
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നചയ്യുന്നതണിനുളം  ഡണിനനസന്  വര്ക്കുകള  ജകരള  വനാട്ടര്  അജതനാറണിറണി

എഞണിനനീയര്മൈനാര് നണിര്വ്വഹണിചജശഷളം നണിര്മനാണളം,  പ്രവര്ത്തനളം എന്നണിവയബ്

മൈനാത്രളം  നടെണര്  ക്ഷണണിക്കുന്നതണിനുമൈനാണബ്  തനീരുമൈനാനമുണനായതബ്.  ഇതുപ്രകനാരളം

190  എളം.എല.ഡണി.  ശുദ്ധനീകരണജശഷണിയള്ള  ജലശുദ്ധനീകരണ  ശനാലയനടെ

അനുബന്ധ ഘടെകങ്ങളനായ ഇന് ജടെക്കബ് നവല,  ജറനാവനാട്ടര് പമണിളംഗബ് നമൈയണിന്,

പനാന്റെബ്  നണിര്മണിക്കുന്നതണിനബ്  ഉജദ്ദേശണിക്കുന്ന  സ്ഥലത്തുകൂനടെ  കടെനജപനാകുന്ന

പമണിളംഗബ് നമൈയണിന് സ്ഥനാപണിക്കല,  വണിവണിധ സ്ഥലങ്ങളണിജലയള്ള കണിയര് വനാട്ടര്

പമണിളംഗബ്  നമൈയണിന്  സ്ഥനാപണിക്കല  എന്നണിവയളനപടുത്തണി  ഡണിനനസന്

വര്ക്കുകള,  ജഡനായണിളംഗബ്  എസണിജമൈറ്റുകള  എന്നണിവയടെങ്ങണിയ  വണിശദമൈനായ

എഞണിനനീയറണിളംഗബ്  റണിജപനാര്ട്ടബ്  തയ്യേനാറനാക്കുകയണനായണി.  ശുദ്ധനീകരണശനാലയനടെ

ജശഷണി  വര്ദ്ധണിപണിചതണിനനാലളം  അനുബന്ധ  ഘടെകങ്ങളകൂനടെ

ഉളനപടുത്തണിയതണിനനാലളം എസണിജമൈറബ്  തുക  316  ജകനാടെണി  രൂപയനായണി വര്ദ്ധണിച്ചു.

ഇഗൗ  പനാന്റെണിലനണിനളം  നലകുന്ന  കുടെണിനവള്ളത്തണിനന്റെ  സണിളംഹഭനാഗവുളം  നകനാചണി

ജകനാര്പജറഷനുളം  സമൈനീപനത്ത  മുന്സണിപനാലണിറണികളക്കുമൈനായതണിനനാല  പദ്ധതണി

ജലജനീവന് മൈണിഷനന്റെ പ്രവൃത്തണികളണില ഉളനപടുത്തനാന് സനാധണിചണില്ല.  പുതുക്കണിയ

എസണിജമൈറബ്  തുക  ജസറബ്  പനാന്  ഭരണനാനുമൈതണിയനടെ
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രണരയണിരട്ടണിയണിലധണികമൈനായതണിനനാല  പ്രസ്തുത  ജപ്രനാജക്ടബ്  തുകയള്ള

ഭരണനാനുമൈതണി  ആര്.നക.നഎ.  (റനീബണിലഡബ്  ജകരള  ഇനണിജഷദ്യറനീവബ്)-ല

ഉളനപടുത്തണി  ലഭദ്യമൈനാക്കുന്നതണിനുള്ള  ഡണി.പണി.ആര്.  സമൈര്പണിക്കുകയണനായണി.

എന്നനാല  നകനാചണി  നഗരത്തണിലളം  പ്രനാന്തപ്രജദശങ്ങളണിലളം  ശുദ്ധജല  ലഭദ്യത

നമൈചനപടുത്തുന്നതണിനനായണി  ആലവയണില  190  എളം.എല.ഡണി.  ജശഷണിയള്ള

വനാട്ടര്  ടനീറബ്നമൈന്റെബ്  പനാന്റെബ്  സ്ഥനാപണിക്കുന്നതണിനുളം  അനുബന്ധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുമൈനായണി  316  ജകനാടെണി  രൂപ എസണിജമൈറബ്  നചയ്തണിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത

ജപ്രനാജക്ടബ്  റണിജപനാര്ട്ടബ്  ജകരള  വനാട്ടര്  അജതനാറണിറണി  മൈനാജനജണിളംഗബ്  ഡയറക്ടര്

ഉളനപനടെയള്ളവര്  പനങ്കടുത്ത  20-10-2022-നല  ആര്.നക.നഎ.

ഇളംപണിനമൈജന്റെഷന് കമണിറണി പരണിഗണണിക്കുകയളം നണിലവണിനല ഫണബ് ലഭദ്യതയണിനല

അപരദ്യനാപ്തത പരണിഗണണിചബ്  ആര്.നക.നഎ.-ക്കബ്  കനീഴണില എടുജക്കണതണിനല്ലന്നബ്

തനീരുമൈനാനണിക്കുകയളം  നചയ.  ജമൈലപ്രകനാരമുള്ള  വണിവരങ്ങളുനടെ  നവളണിചത്തണിലളം

ജകരള  വനാട്ടര്  അജതനാറണിറണിയനടെ  ആനസല  പനാന്  200  ജകനാടെണി  രൂപയണില

തനാനഴയനായതണിനനാലളം  നകനാചണി  നഗരത്തണിനലയളം  പ്രനാന്തപ്രജദശങ്ങളണിനലയളം

കുടെണിനവള്ളക്ഷനാമൈളം  ശനാശസതമൈനായണി  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനുള്ള  പദ്ധതണി

കണിഫ്ബണിയണിലളനപടുത്തണി  നടെപണിലനാക്കനാനനാവശദ്യമൈനായ  ശ്രമൈളം
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നടെത്തണിവരണികയനാണബ്.  

ശ്രനീ  .    ടെണി  .    നജ  .    വണിജനനാദബ്:  സര്,  നകനാചണിക്കുളം  അഞബ്

മുന്സണിപനാലണിറണികളക്കുളം  പതണിമൂന്നബ്  പഞനായത്തുകളക്കുമൈനായണി  സ്ഥനാപണിക്കനാന്

ഉജദ്ദേശണിക്കുന്ന  ആലവയണിനല  പനാന്റെണിനബ്  സമൈനീപത്തുനണിനളം  വദ്യവസനായ

ആവശദ്യങ്ങളക്കനായണി  കണിന്ഫ്ര  45  എളം.എല.ഡണി.

നവള്ളനമൈടുത്തുനകനാണജപനാകുന്ന  നടെപടെണിയമൈനായണി  മുജന്നനാട്ടുജപനാകുന്നതനായണി

മൈനസ്സണിലനാക്കുന.  ഇതണിലൂനടെ നവള്ളത്തണിനന്റെ ലഭദ്യത കുറയനമൈന്നനാണബ് നനമൈനര്

ഇറണിജഗഷന്  ഡണിപനാര്ട്ടബ്നമൈന്റെണിനന്റെ  റണിജപനാര്ട്ടബ്.  ഇതുകനാരണളം  പുതണിയ  പനാന്റെബ്

സ്ഥനാപണിചനാല  നവള്ളളം  ലഭണിക്കുന്നതണിനബ്  തടെസ്സമുണനാകുജമൈനാ;  പുതണിയ  190

എളം.എല.ഡണി.  പനാന്റെബ്  സ്ഥനാപണിക്കനാനുള്ള  നടെപടെണി  അടെണിയന്തരമൈനായണി

സസനീകരണിക്കുജമൈനാ?

ശ്രനീ  .   ജറനാഷണി അഗസണിന്: സര്, ശ്രനീ. ടെണി. നജ. വണിജനനാദബ് എളം.എല.എ.

സൂചണിപണിചതബ്  പ്രധനാനനപട്ട  കനാരദ്യമൈനാണബ്.  190  എളം.എല.ഡണി.  പനാന്റെബ്

നകനാണവരണികനയനള്ളതബ്  അടെണിയന്തര  പ്രധനാനദ്യമുള്ള  കനാരദ്യളം  തനന്നയനാണബ്.

ജകനാര്പജറഷനണിലളം  മുന്സണിപനാലണിറണിയണിലളം  മൈനാത്രമൈല്ല  ജലജനീവന്  മൈണിഷന്

മുഖനാന്തരമുള്ള  ജലവണിതരണത്തണിനബ്  പഞനായത്തുകളണിജലയളം  ഇഗൗ
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നവള്ളനത്തതനന്നയനാണബ്  ആശ്രയണിജക്കണണിവരുന്നതബ്.  അതണിജനനാനടെനാപളം

കണിന്ഫ്ര  ആവശദ്യനപട്ട  45  എളം.എല.ഡണി.-യനടെ  പനാന്റെബ്  സ്ഥനാപണിക്കുജമനാള

അവണിടെനത്ത  ജലലഭദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തനാന്  കഴണിയജമൈനാനയനള്ള  പ്രധനാന

വണിഷയളം ഉയര്നവരുനണബ്. എറണനാകുളത്തബ് നടെന്ന റണിവന്യൂ മൈനീറണിളംഗണില പ്രസ്തുത

വണിഷയനത്ത  സളംബന്ധണിചബ്  പഠണിചബ്  റണിജപനാര്ട്ടബ്  നലകനാന്  ഇറണിജഗഷന്

ഡണിപനാര്ട്ടബ്നമൈന്റെണിജനനാടുളം  വനാട്ടര്  അജതനാറണിറണിജയനാടുളം  ആവശദ്യനപട്ടണിരുന.

പ്രസ്തുത  റണിജപനാര്ട്ടബ്  ലഭദ്യമൈനായണിട്ടണില്ല.  കുടെണിനവള്ളത്തണിനബ്  ഒന്നനാളം  പരണിഗണന

നലകണിയതണിനുജശഷളം  മൈനാത്രജമൈ  ഇക്കനാരദ്യളം  പരണിഗണണിക്കനാന്

സനാധണിക്കുകയള്ളൂനവന്നബ് മുജമ നമള തനീരുമൈനാനനമൈടുത്തണിട്ടുണബ്. എസണിജമൈറബ് തുക

ഉയര്ന്നതനാനണങ്കണിലളം  ആലവയണില  190  എളം.എല.ഡണി.  പനാന്റെബ്

രൂപനപടുജത്തണതബ്  നകനാചണിയനടെ  ഭനാവണിനണിലനണിലപണിനബ്  അനണിവനാരദ്യമൈനാണബ്.

അതുനകനാണബ്  ഇഗൗ  പദ്ധതണിയമൈനായണി  മുജന്നനാട്ടുജപനാകനാനനാണബ്  ഗവണ്നമൈന്റെബ്

ഉജദ്ദേശണിക്കുന്നതബ്.  ജണില്ലയണിലനണിനള്ള  മൈനണിനയന്ന  നണിലയണിലളം  ജണില്ലയനടെ

ചുമൈതലയള്ള മൈനണിനയന്ന നണിലയണിലളം ശ്രനീ.  പണി.  രനാജനീവുളം മൈറബ് ബഹുമൈനാനനപട്ട

എളം.എല.എ.-മൈനാരുമുളനപടുന്ന  ഒരു  ജജനായണിന്റെബ്  മൈനീറണിളംഗബ്  തനാമൈസണിക്കനാനത

ജചരുന്നതനാണബ്.  ഗവണ്നമൈന്റെബ്  ഇക്കനാരദ്യളം  വളനര  ഗഗൗരവപൂര്വ്വമൈനായനാണബ്
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കനാണുന്നതബ്.  190  എളം.എല.ഡണി.  പനാന്റെബ്  രൂപനീകരണിക്കുന്നതണിലൂനടെ  മൈനാത്രജമൈ

നകനാചണിയണിനല  പ്രശത്തണിനബ്  പരണിഹനാരമുണനാക്കനാന്  കഴണിയൂനയന്ന

നണിലപനാടെണിലതനന്നയനാണബ് സര്ക്കനാരുളം നണിലക്കുന്നതബ്.


