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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 217 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േവനൽ�ാലെ� �ടിെവ� വിതരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി സി. െക. ആശ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

null
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് േവനൽ�ാല�് ഉ�ാകാൻ

സാധ�ത�� �ടിെവ� �ാമം

പരിഹരി��തി�േവ�ി എെ��ാം അടിയ�ര

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ി�ളളെത�്

വിശദമാ�േമാ;

(എ) േവനൽ�ാല�് ഉ�ാകാൻ സാധ�ത��

�ടിെവ� �ാമം പരിഹരി��തി� േവ�ി

ജലസംര�ണ�ി�ം ജല�ിെ� ശാ�ീയമായ

വിനിേയാഗ�ി�ം താെഴ പറ�� നടപടികൾ

അടിയ�ിരമായി െച� വ��. (1)
ജലലഭ�ത�റവ് വരാൻ സാധ�ത�� �ടിെവ�

പ�തിക�െട ഇൻ-േട�് േപായി�ിന് സമീപം

താൽ�ാലിക തടയണ നിർ�ി�ൽ, നീർ�ാ�കൾ

നിർ�ി�ൽ, ഗ�ാലറി ��ിയാ�ൽ. (2)
ജലേസചന വ��്, ൈവദ�തി േബാർഡ്

എ�ിവ�മായി സഹകരി�  ്അണെ��കളിെല

ജലം �ടിെവ� ആവശ��ിനായി ക�തൽ

േശഖരമായി ��ി�ക. (3)ജലലഭ�ത��സരി�്

ൈപ�് ൈല�കൾ ദീർഘി�ി�  ്ജലം

എ�ി�ാ�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ക. (4)
വാ�ർ അേതാറി�ി�െട കിണ�കളിെല െചളി�ം

മ�ം നീ�ം െച�് പ�ിങ്  േ�ഷ�കളിൽ

ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ക. (5)ജല��ീകരണ

ശാലക�െട �ാപിത േശഷി �ർണമാ�ം

ഉപേയാഗെ���ക. (6) ലഭ�മായ ജലം

കഴി���ം �ല�മായി വിതരണം െച�വാൻ

ആവശ�മായ വാൽവ് �മീകരണ�ൾ നട�ക. (7)
അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ റവന�,
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ക�െട

സഹകരണേ�ാെട ടാ�ർ േലാറിയിൽ

ജലവിതരണം ഏർെ���ി �ടിെവ� �ാമം

പരിഹരി�ക.

(ബി) േവനൽ ക���േതാെട ജലജന� േരാഗ�ൾ

വർ�ി�ാൻ സാധ�ത�� സാഹചര��ിൽ

�ര�ിതമായ ��ജലം എ�ി��തിന്

(ബി) േ�ാത�ിൽ നി�ം എ��� ജലം ��ി െച�

വിതരണം െച���വെര�� വിവിധ

ഘ��ളിൽ, വിവിധ തല�ളിൽ �ത�മായ

ഇടേവളകളിൽ ജല�ിെ� �ണനിലവാരം
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നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�്

വിശദമാ�േമാ;
പരിേശാധി�ക�ം ���ം �ര�ിത�മായ

ജലമാണ് െപാ�ജന�ളിേല�് എ��ത് എ�്

ഉറ�ാ�ക�ം െച���്. വിതരണം െച��

�ടിെവ�ം വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ക�ാളി�ി

കൺേ�ാൾ വിഭാഗം �ത�മായ ഇടേവളകളിൽ

പരിേശാധന നട�ി �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ���്. ലാ�കളിൽ പരിേശാധി�ക�ം

ഘടക��െട അളവ് ഐ എസ്  10500-2012
�തിപാദി�� �കാരമാേണാ എ�് ഉറ�ാ�ി,
പരിേശാധന ഫലം േവ� നിർേ�ശ�േളാെട

�ടർനടപടികൾ�ായി ബ�െ�� വിതരണ

ഉേദ�ാഗ�ർ�് ന�ി പരിഹാര നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. ജല ജീവൻ മിഷൻ പ�തി�െട

ഭാഗമായി �ാമീണ േമഖലയി�� കിണർ,
േബാർെവൽ �ട�ിയ മ�് �ടിെവ�

േ�ാത�ക�െട �ണ നിലവാരം ഫീൽഡ്  െട�്

കി�് (FTK) ഉപേയാഗി�  ്പരിേശാധി��തി��

നടപടി ��ംബ�ീ�മായി സഹകരി�

നട�ിലാ�ിവ��. �ടാെത ഇ�രം �ടിെവ�

േ�ാത�കളിൽ നി��� ജലം ജല അേതാറി�ി

ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ സബ് ജി�ാ ലാ�കളി�ം

പരിേശാധി���്.

(സി)

വരൾ� സമയ�് ടാ��കളിൽ �ടിെവ�ം

വിതരണം െച�� സ�കാര� ഏജൻസികെള

നിയ�ി��തിന് എെ��ാം സംവിധാന�ളാണ്

നിലവി��െത�് വിശദമാ�േമാ;

(സി) വരൾ� സമയ�് ടാ��കളിൽ വിതരണം െച��

സ�കാര� ഏജൻസികെള നിയ�ി���ം

സ�കാര� ടാ��കളിൽ വിതരണം െച��

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി���ം ജലഅേതാറി�ി�െട

�മതലയ�. ജല അേതാറി�ി�െട �മതല��

വിതരണ േക��ളിൽ നി�ം േശഖരി��

ജല�ിെ� �ണനിലവാരം വാ�ർ അേതാറി�ി ഉറ�്

വ����്. എറണാ�ളം ജി�യിൽ ടാ�ർ േലാറി

വഴി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിന്

�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് ഓ�േറഷൻ

'പ�വർ വാ�ർ' എ� പ�തി�് �പം

നൽകിയി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി നിലവിെല

ടാ�ർ ഫി�ിംഗ് േപായി�കളിൽ നി�ം ജലം

ന�ക�ം �തിയവ നിർ�ി�ം വി�ലീകരി�ം

വിതരണ�ി�� ജലം ന��. ഇത് മ�

ജി�കളി�ം നട�ിലാ�വാൻ ആേലാചന��്.
തി�വന��രം േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ ടാ�ർ

േലാറി വഴി�� ��മായ �ടിെവ� വിതരണം

ഉറ�വ���തിന് തി�വന��രം

േകാർപേറഷ�ം േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�ം

സം��മായി '�ജലം �ലഭം' എ� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��്.
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(ഡി) സ�കാര� ടാ��കളിൽ വിതരണം െച��

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന

ശ�മാ�േമാ; വിശദീകരി�േമാ?

(ഡി) വരൾ� സമയ�് ടാ��കളിൽ വിതരണം െച��

സ�കാര� ഏജൻസികെള നിയ�ി���ം

സ�കാര� ടാ��കളിൽ വിതരണം െച��

�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാരം

പരിേശാധി���ം ജലഅേതാറി�ി�െട

�മതലയ�. ജല അേതാറി�ി�െട �മതല��

വിതരണ േക��ളിൽ നി�ം േശഖരി��

ജല�ിെ� �ണനിലവാരം വാ�ർ അേതാറി�ി ഉറ�്

വ����്. എറണാ�ളം ജി�യിൽ ടാ�ർ േലാറി

വഴി വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിന്

�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിന് ഓ�േറഷൻ

'പ�വർ വാ�ർ' എ� പ�തി�് �പം

നൽകിയി��്. ഇതിെ� ഭാഗമായി നിലവിെല

ടാ�ർ ഫി�ിംഗ് േപായി�കളിൽ നി�ം ജലം

ന�ക�ം �തിയവ നിർ�ി�ം വി�ലീകരി�ം

വിതരണ�ി�� ജലം ന��. ഇത് മ�

ജി�കളി�ം നട�ിലാ�വാൻ ആേലാചന��്.
തി�വന��രം േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ ടാ�ർ

േലാറി വഴി�� ��മായ �ടിെവ� വിതരണം

ഉറ�വ���തിന് തി�വന��രം

േകാർപേറഷ�ം േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�ം

സം��മായി '�ജലം �ലഭം' എ� പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


