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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 517 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

�ടിെവ� വിതരണം തട�െ�ടാതിരി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് അതി��മായ വരൾ�
ആരംഭി�േതാെട �ടിെവ� േ�ാത�കളിെല ജല
ലഭ�ത �റ�ി�േ�ാ എ�ത് പരിേശാധനാ
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) േവനലിൽ േ�ാത�ിെല നീെരാ��്
�റ��തായി ��യിൽെപ�ി��്. ആവശ�മായ

�ല�ളിൽ തടയണ നിർ�ി�് േ�ാത�ിെല
ജലനിര�് പ�ിങ്  ആവശ��ൾ�ായി

�മീകരി��. �ടാെത േ�ാത�ിെല ജല നിര�്
നിര�രം നിരീ�ണ വിേധയമാ���്.

(ബി) േവനൽ�ാല�് �ടിെവ� വിതരണം
തട�െ�ടാതിരി��തി�ം ആയത്

കാര��മമാ��തി�ം സ�ീകരി�വ��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േവനൽ�ാല�് �ടിെവ� വിതരണം

തട�െ�ടാതിരി��തി�ം ആയത്

കാര��മമാ��തി�ം 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. വാ�ർ അേതാറി�ി�െട കിണ�കളിെല െചളി�ം
മ�ം നീ�ം െച�് പ�ിങ്  േ�ഷ�കളിൽ

ജലലഭ�ത ഉറ�വ��ക. 

4. ലഭ�മായ ജലം കഴി���ം �ല�മായി വിതരണം
െച�വാൻ ആവശ�മായ വാൽവ് �മീകരണ�ൾ
നട�ക. 

5. അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ റവന�,
തേ�ശസ�യംഭരണ വ��ക�െട

സഹകരണേ�ാെട ടാ�ർ േലാറിയിൽ
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ജലവിതരണം ഏർെ���ി �ടിെവ� �ാമം
പരിഹരി�ക. 

6. ൈപ�് ൈലനിെല േചാർ� അടിയ�ിരമായി
പരിഹരി��തിന് � �ിേഗഡ്   സംവിധാനം എ�ാ
ഡിവിഷൻ ഓഫീ�കളി�ം ഏർ�ാടാ�ിയി��്.
�ടാെത അടിയ�ിര അ����ണി നട��തിന്
ഓേരാ ഡിവിഷ�ം അ�് ല�ം �പ

വകയി��ിയി��്. 

7. ടാ�ർ േലാറി ജല വിതരണം നട��തിന്
െവൻഡിങ്  േപായി�കൾ സ�മാ�ിയി��്. 

(സി)

സം�ാന�് സ�കാര� ടാ�ർ േലാറികളിൽ
എ�ി�� ജല�ിെ� �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തി�ം അമിതവില ഈടാ��ത്

ഉൾെ�െട�� �ഷണ�ൾ
അവസാനി�ി��തി�ം ഇടെപടൽ
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി)           സ�കാര� ടാ��കളിൽ വിതരണം െച��
�ടിെവ��ിെ� �ണനിലവാര പരിേശാധന�ം
അമിത വില ഈടാ��ത് ഉൾെ�െട��

�ഷണ�ൾ തട���ം വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
അധികാര പരിധിയിൽ വ�� കാര�മ�. സർ�ാർ
നി�യി� നിര�ിലാണ് േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
ടാ��കൾ�് �ടിെവളളം നൽകി വ��ത്.
�ടാെത 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�് നിയമസഭാസമിതി
�പം നൽ�ക��ായി. തി�വന��രം

േകാർപേറഷൻ 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�കാര�വാഹന�ളി�ം മ�് അ�ബ�

മാർ��ളി�ം �ടിെവ� വിതരണം െച��വർ
പാലിേ�� നിബ�നകൾ സംബ�ി�്

സം�ാന ഭ���ര�ാ ക�ീഷണ�െട

കാര�ാലയ�ിൽ നി�ം ഒ� നടപടി�മം

31/12/2019-ൽ �റെ��വി�ി��്. പകർ�്

അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ










