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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 511 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലവിഭവ വ��ിെ� പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ ജി �ീഫൻ, 

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. എ. രാജ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� െച��ം വ��മായ

പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ െച��ം വ��മായ

പ�തികൾ സമയബ�ിത മായി

നട�ിലാ��തിന് മാർ�  ്മാസ�ിൽ തെ�

അ�� സാ��ിക വർഷം നട�ിലാേ��

���ികളെട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സാ��ിക

വർഷ�ിെ� ആരംഭ�ിൽ തെ� വിവിധ

ശീർഷക�ളിൽ ഉൾെ���ി അ�മതി

നൽ�ക�ം ��ത ���ികൾ അടിയ�ിരമായി

നട�ിലാ��തി�� നിർേ�ശ�ൾ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽ�ക�ം െച���്. ൈ�സ്

േസാ�്-െവയർ ആവി�രി�േതാ��ടി ���ി

കൾ�് അ�മതി നൽ��തിന് കാര��മത�ം

േവഗത�ം ൈകവരി�ാൻ സാധി�. ���ിക�െട

�േരാഗതി വിലയി���തിനായി ഇ- േമാണി�്

എ� േസാ�് െവയർ വികസി�ി�ി��്. പ�തി

നിർ�ഹണ�ിന് മ� വ��ക�െട അ�മതി

ആവശ�മായി വ�� സ�ർഭ�ളിൽ

മ�ിതല�ി�ൾെ�െട േയാഗ�ൾ വിളി�്

ഏേകാപനം സാധ�മാ��. ജലവിതരണ

പ�തിക�െട ൈപ�് ലയിൻ �ാപി��തിന്

േറാഡ്  �റി��തി�� അ�മതി�ായി

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ROW േപാർ�ൽ വഴി

അേപ� നൽകി അ�മതി േവഗ�ിൽ

ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി� വ��.
���ിക�െട �ലെമ��്

ത�രിതഗതിയിലാ��തിന് കള��െട

അ���തയിൽ സമിതി നിലവി��്. േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി �ഖാ�ിരം നട�െകാ�ിരി��

പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീ

കരി��തിന് പാസ്ക് (PASK) എ� േസാ�്

െവയർ �േഖന�ം അവേലാകനം നട�ിവ��.
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േകരള ഇറിേഗഷൻ ഇൻ�ാ��ർ െഡവലപ്െമ�്

േകാർ�േറഷെ� ���ികൾ ആരംഭി

��തി��ൻപ് എ�ിേമ�് �കാര�ളള വർ�്

േ�ക്ഡൗൺ ��ർ (Work Breakdown Structure
– WBS) എം.എസ്  േ�ാജ�് ഉപേയാഗി�്

ത�ാറാ��. ���ിക�െട �േരാഗതി

വിലയി�� �തിന് അവേലാകന േയാഗ�ൾ

(വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ്) േച�ക�ം വ��ിെ�

െവബ് ൈസ�ിൽ �േരാഗതി സംബ�ി�

വിവര�ൾ �സി�ീകരി�ക�ം െച�വ��.
റിേമാ�് െസൻസിംഗ് സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗി�ാണ് വിവിധ �ജലസംേപാഷണ

പ�തിക�െട �ാഥമിക പഠന�ൾ നട��ത്.

(ബി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�ക�ം മാേനെ��്

രീതിക�ം ഉപേയാഗെ���ി ��ത പ�തികൾ

െമ�െ����തിനായി സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ജലവിഭവ വ��ിന് കീഴിൽ െച��ം വ��മായ

പ�തികൾ സമയബ�ിത മായി

നട�ിലാ��തിന് മാർ�  ്മാസ�ിൽ തെ�

അ�� സാ��ിക വർഷം നട�ിലാേ��

���ികളെട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി സാ��ിക

വർഷ�ിെ� ആരംഭ�ിൽ തെ� വിവിധ

ശീർഷക�ളിൽ ഉൾെ���ി അ�മതി

നൽ�ക�ം ��ത ���ികൾ അടിയ�ിരമായി

നട�ിലാ��തി�� നിർേ�ശ�ൾ ബ�െ��

ഉേദ�ാഗ�ർ�് നൽ�ക�ം െച���്. ൈ�സ്

േസാ�്-െവയർ ആവി�രി�േതാ��ടി ���ി

കൾ�് അ�മതി നൽ��തിന് കാര��മത�ം

േവഗത�ം ൈകവരി�ാൻ സാധി�. ���ിക�െട

�േരാഗതി വിലയി���തിനായി ഇ- േമാണി�്

എ� േസാ�് െവയർ വികസി�ി�ി��്. പ�തി

നിർ�ഹണ�ിന് മ� വ��ക�െട അ�മതി

ആവശ�മായി വ�� സ�ർഭ�ളിൽ

മ�ിതല�ി�ൾെ�െട േയാഗ�ൾ വിളി�്

ഏേകാപനം സാധ�മാ��. ജലവിതരണ

പ�തിക�െട ൈപ�് ലയിൻ �ാപി��തിന്

േറാഡ്  �റി��തി�� അ�മതി�ായി

െപാ�മരാമ�് വ��ിെല ROW േപാർ�ൽ വഴി

അേപ� നൽകി അ�മതി േവഗ�ിൽ

ലഭ�മാ��തി�ളള നടപടി സ�ീകരി� വ��.
���ിക�െട �ലെമ��്

ത�രിതഗതിയിലാ��തിന് കള��െട

അ���തയിൽ സമിതി നിലവി��്. േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി �ഖാ�ിരം നട�െകാ�ിരി��

പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീ

കരി��തിന് പാസ്ക് (PASK) എ� േസാ�്

െവയർ �േഖന�ം അവേലാകനം നട�ിവ��.
േകരള ഇറിേഗഷൻ ഇൻ�ാ��ർ െഡവലപ്െമ�്

േകാർ�േറഷെ� ���ികൾ ആരംഭി
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��തി��ൻപ് എ�ിേമ�് �കാര�ളള വർ�്

േ�ക്ഡൗൺ ��ർ (Work Breakdown Structure
– WBS) എം.എസ്  േ�ാജ�് ഉപേയാഗി�്

ത�ാറാ��. ���ിക�െട �േരാഗതി

വിലയി�� �തിന് അവേലാകന േയാഗ�ൾ

(വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസ്) േച�ക�ം വ��ിെ�

െവബ് ൈസ�ിൽ �േരാഗതി സംബ�ി�

വിവര�ൾ �സി�ീകരി �ക�ം െച�വ��.
റിേമാ�് െസൻസിംഗ് സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗി�ാണ് വിവിധ �ജലസംേപാഷണ

പ�തിക�െട �ാഥമിക പഠന�ൾ നട��ത്.

(സി)

തട�മി�ാ� ജല വിതരണം, േചാർ��ം ൈപ�്

െപാ��ം �ല�� ജലന�ം �റ�ൽ എ�ിവ

ഉറ�വ���തിനായി �േത�കമായ എെ��ാം

�വർ�ന�ളാണ് നട�ാ�ി വ��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) േചാർ��ം ൈപ�്െപാ��ം �ല�ളള ജലന�ം

�റ�വാൻ ജലജീവൻ മിഷൻ, അ�ത്, േ��് �ാൻ,
കിഫ്ബി, െഡേ�ാസി�് വർ�കൾ എ�ിവയിൽ

ഉൾെ���ി കാല�ഴ�ം െച� ൈപ�കൾ മാ�ി

�ാപി�ാൻ നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ൈപ�്

ൈല�കളിെല അ����ണികൾ വളെര

േവഗ�ിൽ പരിഹരി��തിന് � �ിേഗ ഡ്

സംവിധാനം നിലവിൽ �വർ�ി�വ��.
ജലഅേതാറി�ി ഉപേയാഗി�� ൈപ�ക�െട

�ണനിലവാരം ഉറ�വ��ാൻ േവ�ി

ൈപ�ക�െട Pre Delivery, Post Delivery
െട�ിംഗ് നട��തിനായി സർ�ാർ

�ാപനമായ Central Institute of Petrochemicals
Engineering & Technology (CIPET) -െന

�മതലെ���ിയി��്. �ടാെത വിതരണ

ൈപ�ിൽ െസൻസ�ക�ം േ�ാ മീ��ക�ം

ഘടി�ി��ത് വഴി ജല േചാർ� േവഗ�ിൽ

കെ��വാ�ം േചാർ� പരിഹരി�വാ�ം

സാധി��താണ്. കനാ�ക�െട വാർഷിക

അ��� �ണിക�ം �ന��ാരണ ���ിക�ം

നട�ക�ം കനാ�കളിൽ അടി�് �ടിയ

മാലിന��ൾ നീ�ം െച�ക�ം ജലേചാർ�

കെ��� ഭാഗ�ളിൽ ൈലനിംഗ്,
െറ�ിഫിേ�ഷൻ �ട�ിയവ നട�ി ലീേ�ജ്

ഇ�ാതാ�ക�ം െച��തി�ളള നടപടികൾ

സ�ീകരി ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


