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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 384 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ടിെവ� കണ�ൻ േവഗ�ിൽ ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ, 
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �ടിെവ� കണ��ളള

അേപ�കൾ സാേ�തികവിദ�ാധി�ിതമായി

സമർ�ി��തിന് വാ�ർ അേതാറി�ി

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികൾ വിശദീകരി�േമാ;

(എ) �ാമീണ േമഖലയിൽ െജ.െജ.എം(ജൽ ജീവൻ

മിഷൻ) പ�തിയി�െട �ടിെവ� കണ�ൻ

നൽ��തിന്, വാ�ർ അേതാറി�ി ഉേദ�ാഗ�ർ

�േഖന കണ�ന് ആവശ�മായ േരഖകൾ

അേപ�കരിൽ നി�് വാ�ി ഓൺൈലനായി

നടപടി �മ�ൾ �ർ�ീകരി� കണ�ൻ

നൽ��തിന് �േത�ക േസാ�് െവയർ

ഉപേയാഗി�  ്വ��. നഗര േമഖലയിൽ

താമസി�� ജന�ൾ�് �ടിെവ� കണ���

അേപ� ഓൺൈലനായി സമർ�ി��തിന്

വാ�ർ അേതാറി�ി വികസി�ി� േസാ�് െവയറാണ്

ഇ-ടാ�്. ഈ േസാ�് െവയർ ഉപേയാഗി�്

ഓൺൈലനായി സമർ�ി�െ�� �ടിെവ�

കണ��� അേപ�കൾ വാ�ർ അേതാറി�ി

ഉേദ�ാഗ�ർ� പരിേശാധി��തി�ം

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം

അേപ�കർ�് ഓൺൈലനായി തെ� കണ�ൻ

ഫീസ്  അട�വാ�ം അേപ��െട തൽ�ിതി

അറി�വാ�ം സാധി�ം.

(ബി)

ഓഫീസ്  നടപടി�മ�ളിെല കാലതാമസം

ഒഴിവാ�ി �ടിെവ� കണ�ൻ േവഗ�ിൽ

ലഭ�മാ��തിന് നട�ിലാ�ിയി�� പ�തികൾ

എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) �ടിെവ� കണ�ന് േവ�ി ഓൺൈലനായി

അേപ� സമർ�ി��തിന് വാ�ർ അേതാറി�ി

വികസി�ി� ഇ- ടാ�് േസാ�് െവയറിൽ കണ�ന്

േവ�ി അേപ� ലഭി�ാൽ കാലതാമസം �ടാെത

ഓഫീസ്  നടപടി �മ�ൾ �ർ�ിയാ�ി

അേപ�കന് �ടെവ� കണ�ൻ

നൽ��തി�� സൗകര�ം ഒ��ിയി��്.

(സി) െസൽഫ് റീഡിങ്  േസാ�് െവയ�ം ഓൺൈലൻ

േപയ്  െമ�് സംവിധാന�ം നട�ിലാ�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദീകരി�േമാ;

(സി) ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് സ�യം മീ�ർ റീഡിംഗ്

േരഖെ����തി�� സംവിധാനമായ െസ�്

റീഡിംഗ് േസാ�് െവയർ നട�ിലാ�ിവ��. വാ�ർ

അേതാറി�ി ഓഫീസിൽ ബിൽ
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��ി�െ��േ�ാൾ�െ�, ഉപേഭാ�ാവിന്

എസ്എംഎസ്  ആയി ലഭി�� ലി�് ഉപേയാഗി�്

സ�യം വാ�ർ മീ�ർ റീഡിങ്  േരഖെ���ാൻ

സാധി�� സംവിധാനമാണ് െസൽഫ് മീ�ർ

റീഡിങ് . ഉപേഭാ�ാവ് മീ�ർ റീഡിങ്  േരഖെ���ി

മീ�റിെ� േഫാേ�ാ എ��േ�ാൾ തെ� മീ�ർ/
കണ�ൻ �ിതി െച�� �ല�ിെ� ജിേയാ

െലാേ�ഷ�ം േരഖെ���ം. ഇ�െന

സമർ�ി�� റീഡിങ്  പരിേശാധി� ,്
ഉപേഭാ�ാവിന് ബിൽ �ക�ം മ� വിവര��ം

എസ് .എം.എസ്  ആയി നൽ�ം. ബിൽ �ക

ഉപേഭാ�ാവിന് ഓൺൈലൻ ആയി തെ�

അട�ാ�ം സാധി�ം. ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വാ�ർ

ചാർജ്  അട��തിന് ഓൺൈലൻ േപയ്  െമ�്

സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��്. വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട ഓൺൈലൻ േപയ്  െമ�് ൈസറ്

(quickpay) വഴി�ം BBPS (ഭാരത് ബിൽ

േപയ്  െമ�് സി�ം) വഴി�ം ഓൺൈലനായി വാ�ർ

ചാർജ്  അട�ാ��താണ്.

(ഡി)

ഈ പ�തി �കാര�ളള സൗകര��ൾ

സം�ാനെ�ാ�ാെക

നട�ിലാ�ിയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) െസൽഫ് റീഡിംഗ് േസാ�് െവയർ ആദ�

ഘ��ിൽ തി�വന��രം േനാർ�് ഡിവിഷന്

കീഴി�� കവടിയാർ െസ�ൻ ഓഫീസിലാണ്

നട�ിലാ�ിവ��ത്. ഈ സംവിധാനം

സം�ാനെ�ാ�ാെക നട�ിലാ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഓൺൈലൻ

േപെ��്  സംവിധാനം സം�ാനെ�ാ�ാെക

നട�ിലാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


