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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല 

കുടണിവവെളള ലഭഭ്യത ഉറപ്പുവെരുതത്താനുളള മുന്കരുതല നടപടണികള

ശ്രശ  .    വെണി  .    വക  .    പ്രശത്താനന:  സര,  സസംസത്താനവത ജനങ്ങള നനരണിടുന

ഏറ്റവസം  പ്രധത്താനവപ്പെട്ട  ഒരു  വെണിഷയമത്താണന  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂവട  ഞത്താന്

അവെതരണിപ്പെണിക്കുനതന.   (....ബഹളസം.....)   അതന  പറയത്താന്  അനുവെദണിക്കണസം.

കത്താലത്താവെസത്താ  വെഭ്യതണിയത്താനവസം  മറ്റന  പല  കത്താരണങ്ങളമൂലവസം  നലത്താകതസം

ഇനഭ്യയണിലസം  നവെനല  കടുതവെരുന  സത്താഹചരഭ്യമത്താണുളളതന.  ഏറ്റവസം

ചൂടുളളമത്താസമത്തായണി വഫെബ്രുവെരണി മത്താറണിയണിരണിക്കുകയത്താണന.  വഫെബ്രുവെരണി മത്താസവത

സത്താധത്താരണ  ചൂടന  27.8  ഡണിഗണി  വസലഷഭ്യസന  ആയണിരണിനക്കണ്ട  സമയതന

ഇനപ്പെത്താള  29.5  ഡണിഗണി  വസലഷഭ്യസണില  എതണിയണിരണിക്കുകയത്താണന.

സത്താധത്താരണഗതണിയണിലനണിനന  3.4  ഡണിഗണി  വസലഷഭ്യസന  ചൂടന  കൂടുതലത്താണന

നരഖവപ്പെടുതണിയണിരണിക്കുനതന.  നകരളതണില  വപത്താതുവവെ  നവെനല

കടുതവെരണികയത്താണന. കുടണിവവെളളസം ലഭണിക്കത്താത പ്രയത്താസങ്ങള പത്രമത്താധഭ്യമങ്ങള

റണിനപ്പെത്താരട്ടന  വചയന  തുടങ്ങണിയണിരണിക്കുകയത്താണന.  നണിലവെണിലളള  കുടണിവവെളള

നസത്താതസ്സുകള സസംരക്ഷണിക്കുനതണിനുസം വവപപ്പെന  വപത്താട്ടണി  വവെളളസം പത്താഴത്താകുനതന

ഒഴണിവെത്താക്കുനതണിനുമത്താവെശഭ്യമത്തായ  നടപടണി  സസശകരണിനക്കണ്ടതുണ്ടന.  ജല  ജശവെന്
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മണിഷന്,  അമൃതന  എനശ  പദ്ധതണികളവെഴണി  എലത്താ  വെശടുകളണിലസം  കുടണിവവെളള

കണക്ഷന്  നലകുനതണിനന  ഗവെണ്വമനന  ഇനപ്പെത്താള  ഇടവപട്ടുവെരണികയത്താണന.

കുടണിവവെളള  നസത്താതസ്സുകവളക്കുറണിചന  കൃതഭ്യമത്തായ  പഠനസംനവെണവമന്നുകൂടണി

ആവെശഭ്യവപ്പെടുകയത്താണന.  മത്താരചന,  ഏപ്രണില,  നമയന  മത്താസങ്ങളണില  നവെനല

കൂടുവമനത്താണന  റണിനപ്പെത്താരട്ടന  വെരുനതന.  നവെനലക്കത്താലതന  കുടണിവവെളളക്ഷത്താമസം

ഉണ്ടത്താകത്താതണിരണിക്കത്താന്  കൃതഭ്യമത്തായ  നടപടണി  സസശകരണിക്കണവമനന

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂവട  ആവെശഭ്യവപ്പെടുകയത്താണന.  ഡത്താമുകളണിലസം

റണിസരനവത്തായറുകളണിലസം  സസംഭരണനശഷണി  വെരദ്ധണിപ്പെണിക്കുനതണിനത്താവെശഭ്യമത്തായ

ഇടവപടല  നടനതണ്ടതുണ്ടന.  വവപപ്പെന  വപത്താട്ടല  മുഖത്താനരസം  ജല

നഷ്ടമുണ്ടത്താകുകയത്താണന.  അറ്റകുറ്റപ്പെണണികളക്കന റത്താപ്പെണിഡന വറനസത്താണ്സന ടശമണിവന

പ്രവെരതനസം ശകണിവപ്പെടുനതണ്ടതുണ്ടന.  കുടണിവവെളള ക്ഷത്താമമുളള സലങ്ങളണില

ടത്താങ്കുകള  സത്താപണിക്കത്താനുസം  ടത്താങ്കറുകളണില  വവെളളവമതണിക്കുനതണിനന

ആവെശഭ്യമത്തായ  നടപടണികളസം  സസശകരണിനക്കണ്ടതത്തായുണ്ടന.  കുടണിവവെളളസം

പത്താഴത്താകത്താതണിരണിക്കത്താനുളള  നബത്താധവെലക്കരണ  കഭ്യത്താമ്പയണിന്  ഇനതത്താവടത്താപ്പെസം

സസംഘടണിപ്പെണിനക്കണ്ടതത്തായുണ്ടന.  വെത്താട്ടര  റശ  യൂസന  നപ്രത്താതത്താഹണിപ്പെണിക്കുകയുസം  ഇഇ

വവെളളസം  കൃഷണി  ആവെശഭ്യതണിനന  ഉപനയത്താഗണിക്കത്താന്നവെണ്ട  കത്താരഭ്യങ്ങള
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നടതകയുസം  വചയ്യണസം.  നവെനലമഴയണിലൂവട  ലഭണിക്കുന  വവെളളസം  പരമത്താവെധണി

നശഖരണിചന  സസംരക്ഷണിചന  ഉപനയത്താഗണിക്കുനതണിനത്താവെശഭ്യമത്തായ  ശ്രമസംകൂടണി

നടതണവമനന  ഇഇ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂവട  ഗവെണ്വമനണിവന  ശ്രദ്ധയണില

വകത്താണ്ടുവെരണികയത്താണന.

ജലവെണിഭവെ  വെകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    നറത്താഷണി  അഗസണിന്):  സര,  അടണിയനര

പ്രത്താധത്താനഭ്യമുളള  ഒരു  വെണിഷയമത്താണന  ബഹുമത്താനവപ്പെട്ട  അസംഗസം  ഇവെണിവട

ഉനയണിചണിട്ടുളളതന.  കത്താലത്താവെസത്താ  വെഭ്യതണിയത്താനവസം  അതണിനനത്താടനുബനണിചന

മഴയുവട ലഭഭ്യതക്കുറവസം പ്രനതഭ്യകണിചന നവെനല മഴയുവട അഭത്താവെവസം കുടണിവവെളള

വെണിതരണരസംഗതന  അടണിസത്താനപരമത്തായ  വവെല്ലുവെണിളണി  ഉയരതന്നുണ്ടന.

വെരളചയുവട കത്താഠണിനഭ്യസം വെരദ്ധണിക്കുനതണിനനുസരണിചന കണിണര,  കുളസം തുടങ്ങണിയ

സസകത്താരഭ്യ  ജലനസത്താതസ്സുകള  വെറ്റുകയുസം  ജനങ്ങള  പൂരണ്ണമത്തായുസം  വെത്താട്ടര

അനതത്താറണിറ്റണിവയ  ആശ്രയണിക്കുന  സണിതണിവെണിനശഷമുണ്ടത്താകുകയുസം  വചയസം.

ഇതരതണില  ഉയരന  ആവെശഭ്യകതയ്ക്കനുസരണിചന  ജലവെണിതരണസം  നടതത്താന്

ജല അനതത്താറണിറ്റണി പദ്ധതണികളവട നസത്താതസണില മതണിയത്തായ ജല ലഭഭ്യതയണിലത്താവത

വെനത്താല  കടുത  ജല  പ്രതണിസനണിയുണ്ടത്താകത്താനുളള  സത്താധഭ്യതയുണ്ടന.  ഇഇ

സത്താഹചരഭ്യതണില  എലത്താ  ജണിലകളണിനലയുസം  നണിലവെണിവല  സണിതണി
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വെണിലയണിരുതവെത്താനുസം നസത്താതസ്സുകളണിവല ജല ലഭഭ്യത,  വെരളച പ്രതണികൂലമത്തായണി

ബത്താധണിക്കുവെത്താന്  സത്താധഭ്യതയുളള  സശമുകളവട  വെണിവെരങ്ങള,  വെരളചയുമത്തായണി

ബനവപ്പെട്ടന  പ്രതശക്ഷണിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള,  കഴണിഞ്ഞ  വെരഷസം  വചയ

പ്രവെരതനങ്ങള  എനണിവെ  സസംബനണിചന  വെണിശദമത്തായ  വെണിവെരനശഖരണസം

നടതണിവെരുന്നുണ്ടന.  അതണിനനുസൃതമത്തായണി  വെരളചത്താ  പ്രതണിനരത്താധ

പ്രവെരതനങ്ങള  ഉഇരജണിതമത്താക്കണി  നടപ്പെണിലത്താക്കുനതണിനന  ഫെശലഡ്തല

ഓഫെശസണിവല  ഉനദഭ്യത്താഗസരക്കന  പ്രനതഭ്യക  നണിരനദ്ദേശസം  നലകണിയണിട്ടുണ്ടന.  

വെരളചവയ നനരണിടുനതണിനന നസത്താതസ്സുകളണിവല ജല ലഭഭ്യത ഉറപ്പെത്താക്കത്താന്

ആവെശഭ്യമുളള  പ്രവൃതണികള,  ജലശുദ്ധശകരണശത്താലകളവട  അടണിയനര

അറ്റകുറ്റപ്പെണണികള,  ജലവെണിതരണ  വവപപ്പുകളവട  ഇനരകണക്ഷന്

പ്രവൃതണികള,  ആവെശഭ്യതണിനന  ജല  ലഭഭ്യതയുളള  സലങ്ങളണില  പമ്പണിസംഗന

സമയസം ദശരഘണിപ്പെണിക്കല,  ടത്താങ്കര ഫെണിലണിസംഗന നസഷന് അറ്റകുറ്റപ്പെണണികള,  ജല

ലഭഭ്യതയുവട  അടണിസത്താനതണില  വവപപ്പെന  വവലന്  ദശരഘണിപ്പെണിക്കല,

പമ്പുകളവടയുസം നമത്താനട്ടത്താറുകളവടയുസം അടണിയനര അറ്റകുറ്റപ്പെണണികള, അടണിയനര

അറ്റകുറ്റപ്പെണണികളക്കത്താവെശഭ്യമത്തായ  നജത്തായണിന്റുകള,  ഫെണിറ്റണിസംഗുകള  മുതലത്തായവെ

വെത്താങ്ങല,  ജലവെണിതരണ  നണിയനണതണിനത്തായണി  പുതണിയ  വെത്താലവകള
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സത്താപണിക്കലസം  നണിയനണ  സസംവെണിധത്താനങ്ങളസം  ഏരവപ്പെടുതല,

ടത്താന്നസത്താരമറുകള,  പത്താനല  നബത്താരഡുകള  തുടങ്ങണിയ  അനുബന

വവവെദദ്യുനതത്താപകരണങ്ങളവട  അടണിയനര  അറ്റകുറ്റപ്പെണണികള,  വെത്താലവകളവട

അറ്റകുറ്റപ്പെണണികളസം  മറ്റന  അടണിയനര  പ്രവൃതണികളസം  നടതല  എനശ

പ്രവൃതണികള  നടപ്പെണിലത്താക്കുനതണിനന  വെത്താട്ടര  അനതത്താറണിറ്റണിവയ

ചുമതലവപ്പെടുതണിയണിട്ടുണ്ടന.

22-02-2023-ല നടതണിയ അവെനലത്താകനനയത്താഗതണില ചുവെവട പറയുന

കത്താരഭ്യങ്ങള  മുന്ഗണന  നലകണി  നടപ്പെണിലത്താക്കുവെത്താന്  നകരള  വെത്താട്ടര

അനതത്താറണിറ്റണിനയത്താടന നണിരനദ്ദേശണിചണിട്ടുണ്ടന.

1.  വപത്താതുജനങ്ങളവട പരത്താതണികള വെളവര അനുഭത്താവെപൂരവസം പരണിഗണണിചന

കുടണിവവെളളസം ലഭഭ്യമത്താക്കുനതണിനുളള നടപടണികള സതസരസം വവകവക്കത്താളളണസം.

2.  വെണിതരണ  ശസംഖല  വെഴണി  കുടണിവവെളളസം  ലഭഭ്യമത്താക്കത്താന്  തശവര

നണിരവത്താഹമണിലത്താത സലങ്ങളണില മറ്റന മത്താരഗ്ഗങ്ങള കവണ്ടതവെത്താനുളള നടപടണി

സസശകരണിക്കണസം.

3.  ബ്ലൂ  ബണിനഗഡന  സസംവെണിധത്താനസം  സുശകമത്താക്കുകയുസം  ലശക്കുകളക്കന

നവെഗതണില തവന പരണിഹത്താരസം കവണ്ടതകയുസം വചനയ്യണ്ടതത്താണന.
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അനതത്താവടത്താപ്പെസം,  ജണിലയണിവല  പ്രത്താധത്താനഭ്യനമറണിയ  പമ്പന  ഹഇസ്സുകളണില

സത്താന്ഡന  വവബ  പമ്പുകള  ഉപനയത്താഗപ്രദമത്തായ  നണിലയണിലവണ്ടനന

ഉറപ്പുവെരുതവെത്താന് നടപടണികള സസശകരണിക്കണസം.

ഉപനഭത്താകത്താക്കളണിലനണിനന ലഭണിക്കുന പരത്താതണികള സമയബനണിതമത്തായണി

പരണിഹരണിക്കവപ്പെടുന്നുവവെനന  ഉറപ്പുവെരുതനതണിനത്തായണി  പരത്താതണി  പരണിഹത്താര

വസല വഹഡന ഓഫെശസണില രൂപശകരണിചണിട്ടുണ്ടന. ഇഇ വെണിഭത്താഗസം 24x7 മണണിക്കൂറുസം

കുടണിവവെളള  വെണിതരണവമത്തായണി  ബനവപ്പെട്ട  വെണിഷയങ്ങള,  വപത്താതുജനങ്ങളവട

പരത്താതണികള  എനണിവെ  നകത്താഡശകരണിക്കുകയുസം  അവെ  പരണിഹരണിക്കുനതണിനത്തായണി

ഫെശലഡന ഓഫെശസുകളണിനലയ്ക്കന നലകുകയുസം വചയന്നുണ്ടന.  പ്രസ്തുത നകന്ദ്രതണില

നഫെത്താണ്,  വെത്താടന സന  ആപ്പെന  എനണിവെ  മുഖത്താനരസം  നരഖവപ്പെടുതന  പരത്താതണികള

AQUALOOM നസത്താഫന വവെയറുമത്തായണി ബനവപ്പെടുതണി മത്താരചന 15 മുതല നമയന

31  വെവര  പ്രനതഭ്യകസം  നണിരശക്ഷണിക്കുകയുസം  ഉനതതലതണില  അവെനലത്താകനസം

നടതകയുസം വചയസം.  അകസത്താലൂസം പരണിനശത്താധണിചന തുടരനടപടണികള നവെഗതണില

വവകവക്കത്താളളത്താന്  എലത്താ  ഓഫെശസരമത്താവരയുസം  ചുമതലവപ്പെടുതണിയണിട്ടുണ്ടന.

അകസത്താലൂമണില  നരഖവപ്പെടുതണിയണിട്ടുളള  പരത്താതണികള  സമയബനണിതമത്തായണി

പരണിഹരണിക്കവപ്പെടുന്നുവവെനന  ഉറപ്പുവെരുതത്താന്  സൂപ്രണ്ടണിസംഗന  എഞണിനശയറുവട
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ഓഫെശസണില  ഒരു  ജണിലത്താതല  കണ്നടത്താള  റസം  സജമത്താക്കണിയണിട്ടുണ്ടന.

ജണിലത്താതലതണില  കുടണിവവെളള  വെണിതരണവമത്തായണി  ബനവപ്പെട്ട  വെത്താലവെന

കമശകരണങ്ങളക്കന  ഒരു  വഷഡഡ്യൂള  തയ്യത്താറത്താക്കണി  പ്രസണിദ്ധശകരണിക്കുനതണിനുസം

വെണിവെണിധ  പ്രനദശങ്ങളണില  ജലസം  ലഭഭ്യമത്താകുന  സമയസം  മുന്കൂട്ടണി  ജനങ്ങവള

അറണിയണിക്കുനതുമത്താണന.  ജലദഇരലഭഭ്യമുളള  സലങ്ങളണില  പ്രത്താനയത്താഗണികത

പരണിനശത്താധണിചന  ജലവെണിതരണ  ടത്താങ്കണില  ജലസം  പൂരണ്ണമത്തായുസം

സസംഭരണിചതണിനുനശഷസം വെണിതരണസം വചയ്യത്താനുളള സസംവെണിധത്താനസം നടപ്പെണിലത്താക്കുനതന

പരണിഗണണിക്കുന്നുണ്ടന.  ജലതണിവന  ദുരുപനയത്താഗസം,  നമത്താഷണസം  എനണിവെ

കണ്ടുപണിടണിക്കത്താനത്തായണി  ആനണി  വെത്താട്ടര  വതഫന  സസത്താഡണിവന  പ്രവെരതനസം  ബ്ലൂ

ബണിനഗഡുമത്തായണി  സസംനയത്താജണിപ്പെണിചന  നടപ്പെണിലത്താക്കുനതണിനന  നണിരനദ്ദേശസം

നലകണിയണിട്ടുണ്ടന.

ശ്രശ  .    വെണി  .    വക  .    പ്രശത്താനന:  സര,  വെത്താട്ടര  അനതത്താറണിറ്റണിയുവട  വവപപ്പെന

വവലനണിലത്താത  ധത്താരത്താളസം  സലങ്ങളണ്ടന.  അതരസം  സലങ്ങളണില

തനദ്ദേശസസയഭരണ വെകുപ്പുസം റവെനഡ്യൂ വെകുപ്പുമത്തായണി നയത്താജണിചന കുടണിവവെളള ക്ഷത്താമസം

പരണിഹരണിക്കുനതണിനത്താവെശഭ്യമത്തായ  പദ്ധതണികള  തയ്യത്താറത്താക്കണിയണിട്ടുനണ്ടത്താ;

അതുമത്തായണി  ബനവപ്പെട്ട  അവെനലത്താകനനയത്താഗങ്ങള  കൂടണിയണിട്ടുനണ്ടത്താവയനന
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വെഭ്യകമത്താക്കുനമത്താ?

ശ്രശ  .    നറത്താഷണി  അഗസണിന്:  സര,  അതരസം  കത്താരഭ്യങ്ങള  ഇനവത

സത്താഹചരഭ്യതണില  ആവെശഭ്യമത്തായണിവെരുസം.  മുന്  വെരഷങ്ങളണില

ഉണ്ടത്തായതണിനനക്കത്താള നനരവത കുടണിവവെളള ക്ഷത്താമസം രൂക്ഷമത്താകുന സത്താഹചരഭ്യസം

നണിലവെണിലവെരുന  പശത്താതലതണില  നജത്തായണിനന  മശറ്റണിസംഗുകളസം  ആവെശഭ്യമത്തായ

നടപടണിയുസം സസശകരണിക്കത്താവനതത്താണന.  അനതത്താവടത്താപ്പെസംതവന അറ്റകുറ്റപ്പെണണികള

നവെഗതണിലത്താക്കുനതണിനന  എലത്താ  ഡണിവെണിഷനുകളക്കുസം  ആവെശഭ്യമത്തായ  തുക

മുന്കൂറത്തായണി  നലകത്താന്  വെത്താട്ടര  അനതത്താറണിറ്റണിയുവട  ഫെണിനത്താന്സന  മത്താനനജരക്കന

നണിരനദ്ദേശസം നലകണിയണിട്ടുണ്ടന.

(ശ്രശ.  സണി.  ആര.  മനഹഷന,  എസം.എല.എ.  സശറ്റണിലണിലത്താതണിരുനതണിനത്താല

രണ്ടത്താമവത ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല അവെതരണിപ്പെണിക്കവപ്പെട്ടണില.)


