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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 523 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ജല വിതരണം �നഃ�ാപി�ാൻ ബദൽ �മീകരണ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ,
�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ, 

�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

�ീ. േറാഷി അഗ�ിൻ 
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േവനൽ കഠിനമായിെ�ാ�ിരി��
സാഹചര��ിൽ തല�ാനം ഉൾെ�െട��
നഗര�ളിൽ വർ�ി�വ�� ജലവിതരണ�ിെ�

ആവശ�കത നിറേവ��തിന് ജാ�ത
�ലർ��േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് േവനൽ കഠിനമായിെ�ാ�ിരി��
സാഹചര��ിൽ തല�ാനം ഉൾെ�െട��

നഗര�ളിൽ വർ�ി�വ�� ജലവിതരണ�ിെ�

ആവശ�കത നിറേവ��തിന് താെഴ പറ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

1. ലീ�കൾ സമയബ�ിതമായി പരിഹരി
��തിനായി റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�് �ടാെത �
�ിേഗഡ്  സംവിധാന�ം വി�ലീകരി�ി��്.

2. പ�ിംഗ് തട�ം വരാതിരി��തിന് പ�്
ഹൗ�കളിൽ അടിയ�ിര അ����ണികൾ

നട��തി�ം, �ാൻഡ്  ൈബ പ�്

ഉപേയാഗെ����തി�ം നിർേ�ശ�ം അടിയ�ിര
ആവശ��ൾ�ായി ഫ�ം ലഭ�മാ�ിയി��്.

3. വാൽവ് നിയ�ി�് ജലവിതരണം നട��
�ല�ളിൽ �മമായി എ�ാവർ�ം �ടിെവളളം
എ�� എ�് ഉറ� വ���തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വാ�ം വിതരണ സമയം �ൻ��ി
അറിയി��തി�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

4 .ൈവദ�തി തട�ം ഒഴിവാ��തിന് KSEBL
അധികാരിക�മായി നിര�രം ബ�െ�� വ��.

5. ജലേ�ാത�കളിൽ നിലവിെല തടയണകളിൽ
അ��� പണികൾ െച�ക�ം, ആവശ���

ഇട�ളിൽ �തിയ താൽ�ാലിക തടയണകൾ
പണി�ക�ം െച�ി��്.

6. �ടാെത തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപനം �േഖന
ടാ��കളിൽ ജലവിതരണം നട��തി�ം
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ത�ാെറ��് നട��തി�ം നിർേ�ശം
നൽകിയി��്.

(ബി)

െെപ�് െപാ�ൽ േപാ�� അടിയ�ര
സാഹചര��ളിൽ ജല വിതരണം സത�രമായി
�നഃ�ാപി��തി�ം ബദൽ �മീകരണ�ൾ
ഏർെ����തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ൈപ�് െപാ��കൾ സമയബ�ിതമായി

പരിഹരി��തിനായി വിവിധ േസാ�കളാ�ി

തിരി�് റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�ം �ടാെത അടിയ�ിര
സാഹര��ളിൽ ��ിേഗഡ്  സംവിധാന�ം എ�ാ
ഡിവിഷൻ ഓഫീ�കളി�ം ഏർെ���ിയി��്.
എെ��ി�ം കാരണ�ാൽ �ർ�മാ�ം

�ടിെവളളം ലഭ�മാകാ� പ�ം, ആവശ�െമ�ിൽ

അ�രം �േദശ�ളിൽ ടാ��കളിൽ

ജലവിതരണം നട�ാ��്. �ടാെത വാൽവ്

നിയ�ി�ം, ജല ലഭ�ത�� ൈപ�് ൈലനിൽ
നി�ം സാധ�െമ�ിൽ ജലം എ�ി�വാ��

പരി�മ�ം ഇ�രം സ�ർഭ�ളിൽ സാഹചര�ം
അ�സരി�് ഉപേയാഗെ����താണ്.

(സി)

െെപ�് െെല�ക�െട കാല�ഴ�ം െകാ�്
ജലേചാർ���ാ��ത് പരിഹരി�ാൻ നട��

�വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ; ജല േചാർ�
കെ���തിന് �തന സാേ�തികവിദ�ക�െട
സഹായം േതടാ�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) കാലഹരണെ�� ൈപ�കളാണ് �ധാനമാ�ം

േചാർ���ാ��തിന് കാരണം ഈ ൈപ�കൾ
േ��് �ാൻ,അ�ത് 2, കിഫ് ബി,
െജ.െജ.എം,വരൾ� �രിതാശ�ാസ പ�തികൾ,
അർബൻ അേ�ാമേറഷൻ, നഗരസഭ�െട നിേ�പ

പ�തികൾ �ട�ിയവയിൽ ഉൾെ���ി ഘ�ം
ഘ�മായി മാ��തി�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. ൈപ�് െപാ��കൾ

സമയബ�ിതമായി പരിഹരി��തിനായി വിവിധ
േസാ�കളാ�ി തിരി�് റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�ം
�ടാെത അടിയ�ിര സാഹചര��ളിൽ

��ിേഗഡ്  സംവിധാന�ം ഏർെ���ിയി��്.
അത�ാവശ� ഘ��ളിൽ ൈപ�് ൈലനിെല േചാർ�
കെ���തിനായി Leak detection equipment
ഉം ഉപേയാഗി�വ��. �തന സാേ�തിക വിദ�
ഉപേയാഗെ���ിയി�� ലീക് ഡി��ൻ

ഉപകരണം എ�ാ സർ�ിൾ ഓഫീ�കളി�ം

ലഭ�മാ��തി�� െടൻഡർ നടപടികൾ

ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


