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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1011 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നഗര ജലവിതരണം അഭി��ിെ���ൽ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ, 
േഡാ �ജിത് വിജയൻപി� 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

നഗര ജലവിതരണം അഭി��ിെ���ൽ പ�തി

�കാരം തല�ാന നഗര�ി�ം െകാ�ിയി�ം

സദാസമയം �ടിെവ�ം ലഭ�മാ�ാൻ എ.ഡി.ബി.
സഹായേ�ാെട ആവി�രി�ി�� പ�തി�െട

നിലവിെല �ിതി അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഏഷ�ൻ െഡവലപ്െമ�് ബാ�് (ADB)
ധനസഹായേ�ാെട നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��

േകരള അർബൻ വാ�ർ സർ�ീസ്  ഇ�വ്െമൻറ്

േ�ാജ�് (KUWSIP), തി�വന��രം, െകാ�ി

നഗര�ളിൽ 24X7 ജലവിതരണ സംവിധാനം

ഏർെ���വാൻ ഉേ�ശി�ി��താണ്. ടി

പ�തി�ായി 2511 േകാടി �പ�െട ഭരണാ�മതി

G.O. (Ms) No. 13/2020/WRD ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം 07.02.2020-ൽ നൽകിയി��്. ഈ
പ�തി നട�ിലാ��തിനായി േലാൺ

ഇം�ിെമേ�ഷൻ സേ�ാർ�് �ണി�് (LISU)
കൺസൽ��ിെന നിയമി��തി� േവ�ി േകരള

വാ�ർ അേതാറി�ി താൽപര�പ�ം (Expression of
Interest) �ണി� ,് ��� ��ികയിൽെ���ിയ

വിദ�രിൽ നി�ം െട�ി�ൽ െ�ാേ�ാസ�ക�ം,
ഫിനാൻഷ�ൽ െ�ാേ�ാസ�ക�ം

സ�ീകരി��തി�� റിക��് േഫാർ

െ�ാേ�ാസലിന് (RFP), ADB �െട അംഗീകാരം

ലഭ�മായി��്. െകാ�ി നഗര�ിെല വിതരണ

�ംഖല �ന��രി��തി�� നിർ�ാണ

കരാറിെ� ദർഘാസ്  �ണി��തിനായി, േകരള

വാ�ർ അേതാറി�ി ത�ാറാ�ിയ ദർഘാസ്

�മാണ�ൾ�് ADB �െട അംഗീകാരം

ലഭ�മായി��്. ഇവ�് അ�ിമ അ�മതി

ലഭ�മാ��തിനായി േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി

സമർ�ി� െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ പരിേശാധി�

വരികയാണ്.

(ബി) തി�വന��രം നഗര�ിെല ജലവിതരണ

േ�ാത�ിെ� േശഷി വർ�ി�ി��ത്

സാധ�മായി�േ�ാ; ജല ��ീകരണശാല�െട

േശഷി വർ�ി�ി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) തല�ാനനഗരിയിേല�� �ടിെവ��ിെ�

�ധാന േ�ാത�ാണ് േപ�ാറ ഡാം. �തിയ

അ�ത് പ�തി�െട ��ീകരണശാല �ടി

�വർ�നം ആരംഭി�േ�ാൾ �തിദിനം 375
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ദശല�ം ലി�ർ ജലമാണ് േപ�ാറയിൽ നി�്

അ�വി�രയി െല�ി�  ്��ീകരി�  ്നഗര�ി 

െല�ി��ത്. േവനലിൽ േപ�ാറയിൽ ജലം

താ�േ�ാൾ തല�ാന�് ജല�ാമം

��മാകാ��്. േപ�ാറ ഡാമിെ� ജലനിര�്

അതിെ� ��വൻ സംഭരണേശഷിയായ 110.5 മീ�ർ

ആയി ഉയർ�ിയാൽ മാ�േമ

േവനൽ�ാല�ൾ�െട തല�ാനനഗരി�്

ആവശ��ി�� ജല ലഭ�ത ഉറ�ാ�ാൻ

കഴി�.ജലനിര�് ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി

േഫാറ�് ഡി�ാർ�്െമ�ിെ� അ�മതി�ായി

േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി "പരിേവഷ്" എ�

ഓൺൈലൻ േപാർ�ലിൽ അേപ�

നൽകിയതിെ� അടി�ാന�ിൽ േഫാറ�്

ഡി�ാർ�്െമ�ിെ��ം ൈവൽഡ്  ൈലഫ്

ഡി�ാർ�്െമ�ിെ��ം �ലപരിേശാധന,
ൈവൽഡ്  ൈലഫ് ഇ�ാ�് പഠനം എ�ിവ

�ർ�ീകരി�  ്അ�വാദ�ിനാ�� �ടർ

നടപടികൾ വിവിധ ഘ��ളിലായി �േരാഗമി��.
ജല��ീകരണ ശാല�െട േശഷി വർ�ി�ി�ി��്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി 86 MLD �ാ�് 96 MLD
ആയി ഉയർ�ക�ം 74 MLD �ാ�് 83 MLD
ആയി ഉയർ�ക�ം െച�ി��്. 75 MLD
�ാ�ിെ� �തിയ ��ീകരണശാല�െട

�വർ�നം 2021-ൽ ആരംഭി�ി��്.

(സി) �ടിെവ� കണ��കൾ കാലവിളംബമി�ാെത

ലഭ�മാ��തി�ം വിതരണം െച�� ജല�ിെ�

�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�ം പരാതികൾ

ത�രിതഗതിയിൽ പരിഹരി��തി��ൾെ�െട��

ഉപേഭാ� േസവനം കാര��മമാ��തി�ം േകരള

വാ�ർ അേതാറി�ി�െട �വർ�ന മികവ്

െമ�െ���ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

വിശദവിവരം അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം�

വി�തരണം�  ചെയ്യുന്ന  ജലത്തി�ചെ�  ഗുണംനി�ലവി�ര�  ഉറപ്പാ�ക്കുന്നത�നി�  ക്വാ��ളി�റ്റി�  ക്വാണ്ട്രോ"�ള്

ല�ബ�  വിഴി�  ചെ%സ്റ്റ്�  നി%ത്തുക്വായും�  കു%�ചെവിള്ള ഉത്പാ�ദനിത്തി�നി�  ഓട്രോര�  ഘട്ടത്തി�ലും�  സാ�മ്പി�ചെളിടുത്തി�

ഐ.എസാ�.  10500  പ്രക്വാ�ര�  ഗുണംനി�ലവി�ര�  ഉറപ്പു  വിരുത്തി�റുണ്ട്�.  കൂ%�ചെത  ജലഅട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ%

ക്വാ��ളി�റ്റി�  ക്വാണ്ട്രോ"�ള് വി�ഭാ�ഗം� നി�ശ്ചി�ത സാമയങ്ങളി�ല് ട്രോറ� വി�ട്ടറ�ചെ�യും� വി�തരണം ശൃം�ഖലയ�ല്

നി�ന്ന� ട്രോJഖര�ക്കുന്ന ജലത്തി�ചെ�യും� ഐ.എസാ�. പ്രക്വാ�രമുള്ള നി�ശ്ചി�ത ഗുണംനി�ലവി�ര� ഉട്രോണ്ട്� എന്ന�

ഉറപ്പു വിരുത്തി�റുണ്ട്�. കൂ%�ചെത "Lറ്റി�ചെമ�� പ്ലാ�ന്റുക്വാളി�ല് ഇ- ട്രോക്വാ�ളി� എന്ന ബ�ക്ടീLര�യയുംചെ% സാ�ന്ന�ദ്ധ്യംS�

ഉണ്ട്�ക്വാ�ത�ര�ക്കാ�നി�യ� ട്രോU�റ�ട്രോനിഷന് ക്വാ�രSക്ഷമമ�ക്കാ�യ�ട്ടുണ്ട്�.

ട്രോക്വാരളി  വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ%  പ്രവിര്ത്തിനി  മ�ക്വാവി�  ചെമച്ചചെപ്പാടുത്തി�ന്  കു%�ചെവിള്ളത്തി�നു�

സാLവിട്രോറജ�നുമുള്ള  പുത�യ  ക്വാണംക്ഷന്  എടുക്കുക്വാ,  പാണംമ%യ്ക്കുക്വാ,  ചെവിള്ളത്തി�ചെ�  ഗുണംനി�ലവി�ര�

പാര�ട്രോJ�ധി�ക്കുന്നത�നുള്ള  ഫീLസാ�  അ%യ്ക്കുക്വാ,  ഉപാട്രോഭാ�ക്താ�ക്കാളുചെ%  പാര�ത�  പാര�ഹാ�ര�,  മLറ്റിര്  മ�റ്റി�

വിയ്ക്കല്,  ഉ%മസ്ഥാ�വിക്വാ�J�  മ�റ്റുക്വാ,  ക്വാണംക്ഷന്  വി�ട്രോgദനിവും�  പുനിര്സ്ഥാ�പാനിവും�,  ഗം�ര്ഹാ�ക്വാ

ഗം�ര്ഹാ�ട്രോക്വാതര  മ�റ്റി�  തു%ങ്ങ�യ  ട്രോസാവിനിങ്ങളി�ണം�  ഓണ്ലൈലനി�യ�  ലഭാSമ�ക്കുന്നത�.   വി�ട്ടര്

അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ%  എല്ലാ�  ബ�ങ്ക്�  അക്കാmണ്ടുക്വാളുചെ%  ട്രോമ�ണം�റ്റിറ�ങ്ങ�നു�  ഉപാട്രോയ�ഗംSമ�യ  "ബ�ങ്ക്��ഗം�

ചെസാ�ലൂഷന്  ട്രോസാ�ഫ്റ്റ്�  ചെവിയര്"  വി�ക്വാസാനിത്തി�ചെ�  അവിസാ�നി  ഘട്ടത്തി�ല�ണം�.  ഇതുവിഴി�

അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ% എല്ലാ� ബ�ങ്ക്� അക്കാmണ്ടുക്വാളുചെ% വിരവും� ചെലവും� സാസൂക്ഷ്മം� നി�രLക്ഷ�ക്കുവി�നു� അത�

വിഴി�  ക്വാ�രSക്ഷമമ�യ  ഫീണ്ട്�  വി�നി�ട്രോയ�ഗംവും�  സാ�ധിSമ�വും�. 

ട്രോക്വാരളി വി�ട്ടര് അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ% പ്രവിര്ത്തിനിങ്ങള് ക്വാ�രSക്ഷമമ�ക്കുന്നത�നി�  IT  ട്രോമഖലയ�ല് ഇട്രോപ്പാ�ള്

നി%പ്പാ�ല് വിരുത്തി�യ�ട്ടുള്ളതു� നി%ന്നു വിരുന്നതുമ�യ പാദ്ധ്യംത�ക്വാള് ത�ചെഴി സാ�ഗ്രഹാ�ക്കുന്നു.

1. പുത�യ  കു%�ചെവിള്ള  ക്വാണംക്ഷന്  നില്കുന്നത�നി�  ഓണ്ലൈലന്  സാ�വി�ധി�നി�    E-tapp  

   കു%�ചെവിള്ള ക്വാണംക്ഷന് ആവിJSമുള്ളവിര്ക്കാ�  വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ% ചെവിബ്ലൈസാറ്റി�  വിഴി�

ഓണ്ലൈലനി�യ�  അട്രോപാക്ഷ�ക്കുവി�നു�  ക്വാണംക്ഷന്  നില്കുന്നത�  വിചെരയുംള്ള  നി�ലവി�ര�

അറ�യുംവി�നുമ�യ�  ഒരുക്കുന്ന  പാദ്ധ്യംത�യ�ണം�  ഈ-%�പ്പാ�.  പ്രസ്തുത  ആപ്പാ�  വിഴി�  അട്രോപാക്ഷ

നില്കുന്നത�ട്രോനി�ചെ%�പ്പാ�  നി�ശ്ചിയ�ച്ച�ട്ടുള്ള  ഫീLസാ�  ഓണ്ലൈലനി�യ�  അ%യ്ക്കുവി�നു�

എസാ�എ�എസാ� മുട്രോഖനി ക്വാണംക്ഷന് നി�ലവി�രങ്ങള് അറ�യുംവി�നു� സാ�ധി�ക്കു�.

2. ഓണ്ലൈലന് ഗുണംനി�ലവി�ര പാര�ട്രോJ�ധിനി സാ�വി�ധി�നി�  .  

 കു%�ചെവിള്ള  ഗുണംട്രോഭാ�ക്താ�ക്കാള്ക്കാ�  ചെവിള്ളത്തി�ചെ�  ഗുണംനി�ലവി�ര�  പാര�ട്രോJ�ധി�ക്കുവി�നുള്ള

ഫീLസാ�  ഓണ്ലൈലനി�യ�  അ%ക്കുവി�നു�  പാര�ട്രോJ�ധിനി�ഫീല�  ഓണ്ലൈലനി�ല്  തചെന്ന

ഡൗmണ്ട്രോല�ഡൗ� ചെയ്യാ�വുംന്നതുമ�ണം�.



3. ഓണ്ലൈലന് ഉപാട്രോഭാ�ക്തൃ ട്രോസാവിനിങ്ങള്  ,   ഓണ്ലൈലനി�യ� മറ്റി� അനുബന്ധം ട്രോസാവിനിങ്ങള്  .  

    മLറ്റിര് മ�റ്റി�  വിയ്ക്കുക്വാ,  ക്വാണംക്ഷന് വി�ട്രോgദ�ക്കുക്വാ,  പുനിസ്ഥാ�പാ�ക്കുക്വാ തു%ങ്ങ�യ അനുബന്ധം

ട്രോസാവിനിങ്ങള്  എല്ലാ��  തചെന്ന  ഒറ്റി  ആപ്പാ�  വിഴി�  നില്കുവി�നുള്ള  പ്രവിര്ത്തി�  ട്രോവിഗംത്തി�ല്

പുട്രോര�ഗംമ�ച്ചുചെക്വാ�ണ്ട്�ര�ക്കുന്നു.

4. "1916"   ഉ�   "  അക്വാ��ലൂ�  " -   ഓണ്ലൈലന് പാര�ത� പാര�ഹാ�ര സാ�വി�ധി�നിവും�  .  

     കു%�ചെവിള്ള ക്വാണംക്ഷനു�, അനുബന്ധം സാര്വിLസാ� സാ�ബന്ധംമ�യ പാര�ത�ക്വാള് 1916 എന്ന

ഏക്വാLകൃത  ട്രോ%�ള്  ഫ്രീL  നിമ്പിര്  വിഴി�  അറ�യ�ക്കാ�വുംന്നത�ണം�.  കൂ%�ചെത  വി�ട്സാ�ആപ്പാ�,

ചെഫീയ്സ്ബുക്കാ�,  %��റ്റിര്  മുതല�യ  സാ�മൂഹാ�ക്വാ  മ�ധിSമങ്ങള്  വിഴി�യും�  പാര�ത�

ട്രോരഖചെപ്പാടുത്തി�വുംന്നത�ണം� അവിയും� അക്വാ��ലൂമ�ല് ട്രോരഖചെപ്പാടുത്തി� പുട്രോര�ഗംത� എസാ�എ�എസാ�

മുഖ�ന്തര� അറ�യ�ക്കുന്നത�ണം�.

5. ഓണ്ലൈലന് പുത�യ സാLവിട്രോറജ� ക്വാണംക്ഷന്  

   പുത�യ  സാLവിട്രോറജ�  ക്വാണംക്ഷന്  ആവിJSമുള്ളവിര്ക്കാ�  ഓണ്ലൈലന്  ആയ�

അട്രോപാക്ഷ�ക്കുവി�നു�,  ക്വാണംക്ഷന് ലഭാSമ�ക്കുന്നത�നുമ�യ�  വി�ക്വാസാ�പ്പാ�ക്കുന്നത�ണം� സാLവിട്രോറജ�

ഓണ്  ലൈലന്  ക്വാണംക്ഷന്  ആപ്പാ�.  ഇതുവിഴി�  സാLവിട്രോറജ�  ക്വാണംക്ഷന്  ഫീLസാ�  അ%യ്ക്കുവി�നു�

ക്വാണംക്ഷന്  പുട്രോര�ഗംത�  എസാ�.എ�.എസാ�  മുഖ�ന്ത�ര�  അറ�യുംവി�നു�  സാ�വി�ധി�നി�

ഒരുക്കാ�യ�ട്ടുണ്ട്�.

6. comprehensive   ഐ%� ചെസാ�ല�ഷന്  

         ട്രോക്വാരളി വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�യ�ല്  2010-ല് വി�വി�ധി വി�ഭാ�ഗംങ്ങളുചെ% പ്രവിര്ത്തിനി�

സാമഗ്രമ�യ� സാ�ട്രോയ�ജ�പ്പാ�ച്ച� തമ്മി�ല് ആJയവി�നി�മയവും� സാങ്ക്ലനിവും� നി%ത്തി� ഒരു ഇ. ആര്.

പാ�.  പാദ്ധ്യംത� നി%പ്പാ�ല് വിരുത്തുവി�നി�യ�  JICA  പാദ്ധ്യംത�യുംചെ% ക്വാLഴി�ല് വി�ഭാ�വിനി� ചെയ്യുക്വായും�

ചെ%ണ്ട്ര് ചെയ്യുക്വായും� ചെയ്തു.  ആയത�  വി�വി�ധി ക്വാ�രണംങ്ങളി�ല് നിLണ്ടു ട്രോപാ�വുംക്വായും� നി%പ്പാ�ല്

വിരുത്തി�ന്  ക്വാഴി�യ�ചെത  വിര�ക്വായും�  ചെയ്തു.  എന്ന�ല്  പ്രസ്തുത  ഇ.  ആര്.  പാ�.  യുംചെ%  എല്ലാ�

വിSവിഹാ�രങ്ങളു�  പ്രവിര്ത്തിനിങ്ങളു�  ഉള്ചെപ്പാടുന്ന  രLത�യ�ല്  സാ�യ�  പാരS�പ്തമ�യ�  വി�ട്ടര്

അട്രോത�റ�റ്റി� ഐ%� വി�ഭാ�ഗം� തചെന്ന സാ�യ� വി�ക്വാസാ�പ്പാ�ക്കുവി�ന് ട്രോബ�ര്ഡൗ� തLരുമ�നി�ക്കുക്വായും�

അത�ന്പ്രക്വാ�ര�  ഐ%�  ചെസാ�ല�ഷന്  വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�  ഐ%�  വി�ഭാ�ഗംത്തി�ചെ�

ട്രോമല്ട്രോനി�ട്ടത്തി�ല്,  ട്രോയ�ഗംSതയുംള്ള  ജLവിനിക്കാ�രു�  ട്രോക്വാ�ണ്"�ക്ടീ�  വിSവിസ്ഥായ�ചെല

ട്രോപ്ര�ഗ്ര�മര്മ�രു�  സാ�യുംക്താമ�യ�  വി�ക്വാസാ�പ്പാ�ച്ചു  വിരുന്നു.  പ്രവിര്ത്തിനി�  ത�ചെഴി  പാറയും�

പ്രക്വാ�രമ�ണം�.



        വി�ട്ടര് അട്രോത�റ�റ്റി� വി�വി�ധി ക്വാ�ലഘട്ടത്തി�ല് വി�ക്വാസാ�പ്പാ�ച്ച പാല ട്രോസാ�ഫ്റ്റ്� ചെവിയറുക്വാളുചെ%യും�

പ്രവിര്ത്തിനിവും�  വി�വിരവും�  ഒരു  ഏക്വാLകൃത  പ്ലാ�റ്റി�ട്രോഫീ�മ�ട്രോലക്കാ�  സാ�ട്രോയ�ജ�പ്പാ�ച്ച�  ഒരു

ആര്.ഡൗ�ബ�.  എ�.എസാ�  സാ�സ്റ്റ്�  വി�ക്വാസാ�പ്പാ�ക്കുന്നത�ണം�.  അത�നുമുക്വാളി�ല്  പാലപാല

വി�ഭാ�ഗംങ്ങള്ക്കു� പ്രവിര്ത്തിനിങ്ങള് ആJയവി�നി�മയ� ചെയ്യുന്നത�നി�യ� വി�വി�ധി ട്രോമ�ഡൗ�ളുക്വാള്

ഘ%ക്വാങ്ങളി�യ�  സാ�ട്രോയ�ജ�പ്പാ�ക്കുന്നത�ണം�.  ഇവി  തമ്മി�ല്  ദൃഢമ�യ�  ആJയവി�നി�മയ�

ചെയ്യുന്നത�നി�ല് എ�. ഐ. എസാ� റ�ട്രോപ്പാ�ര്ട്ടുക്വാള്  വി�വി�ധി വി�ക്വാസാനി അപാഗ്രഥനി വി�Jക്വാലനി

ആവിJSങ്ങള്ക്കാ�യ�  ലഭാSമ�കു�.  കൂ%�ചെത  സുത�രSത  ലൈക്വാ  വിരുവി�നി�യ�  ഇവിചെയല്ലാ��

ചെവിബ്ലൈസാറ്റി�ല്  ലഭാSമ�കു�.  വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�യ�ചെല  എല്ലാ�  ജLവിനിക്കാ�ര്ക്കു�  ഈ

ട്രോസാ�ഫ്റ്റ്� ചെവിയറ�ല്  പ്രട്രോവിJ�ക്കുന്നത�നി�യ�  സാ��ഗം�ള്  ലൈസാന്  ഓണ്  നി%പ്പാ�ല�ക്കു�.

ആയത�നി�ല് പാല ആവിJSങ്ങള്ക്കാ� വി�വി�ധി പാ�സ്സ്� ട്രോവിര്ഡുക്വാള് നി�ര്മ�ട്രോക്കാണ്ട് ആവിJSമ�ല്ലാ.

ഈ  സാ�വി�ധി�നിത്തി�നി�  മുക്വാള്തട്ട�ല്  ചെപാ�തുജനിങ്ങള്ക്കാ�  വി�വിര  വി�തരണംത്തി�നു�

ജLവിനിക്കാ�രുചെ%  പ്രട്രോവിJനിത്തി�നുമ�യ�  വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ%  പാര�ഷ്കര�ച്ച  ചെവിബ്ലൈസാറ്റി�

നി�ലചെക്വാ�ള്ളും�. ഈ പാദ്ധ്യംത� നി%പ്പാ�ല�കുന്നട്രോത�ചെ% വി�ട്ടര് അട്രോത�റ�റ്റി� ഐ%� ട്രോമഖലയ�ല് ഒരു

പുത്തിന്  കുത�പ്പുമ�യ�  മുട്രോന്നറു�.  കൂ%�ചെത  പാmരന്മാ�രുചെ%  എല്ലാ�  ട്രോസാവിനിങ്ങളു�  ഓണ്ലൈലന്

ആയ� ലഭാSമ�ക്കുന്നട്രോത�ടുകൂ%� ചെപാ�തുജനിങ്ങള്ക്കാ�%യ�ല് പ്രത�g�യ വിര്ദ്ധ്യം�ക്കാ�ന് ഇ%യ�കു�.

7. ട്രോപാപ്പാര് രഹാ�ത ഹാര�ത ഓഫീLസാ� ഇ  -   ഫീയല�ങ്� സാ�വി�ധി�നി�  

  വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�  സാമ്പൂര്ണ്ണ  ട്രോപാപ്പാര്  രഹാ�ത  ഹാര�ത  ഓഫീLസാ�  എന്ന

സാങ്ക്ല്പാത്തി�ട്രോലക്കാ� എത്തുവി�നി�യ� പൂര്ണംമ�യ� ഓഫീLസുക്വാളി�ല് ഇ-ഫീയല�ങ്� സാ�വി�ധി�നി�

ഏര്ചെപ്പാടുത്തി�ന്  തLരുമ�നി�ക്കുക്വായും�  അത�ചെ�  ഭാ�ഗംമ�യ�  2500 ഓളി�  ജLവിനിക്കാ�ര്ക്കാ�

പാര�JLലനി� നില്കുക്വായും� ചെയ്തു ക്വാഴി�ഞ്ഞു. കൂ%�ചെത അത�ചെ� ഭാ�ഗംമ�യ� കൂടുതല് ല�ട്രോ³�പ്പാ�,

%�ബ�  എന്ന�വി  വി�വി�ധി  ജLവിനിക്കാ�ര്ക്കാ�  വി�ങ്ങ�  നില്കുവി�ന്  തLരുമ�നി�ച്ചു.  എല്ലാ�

ജLവിനിക്കാ�ര്ക്കു� പാര�JLലനി� നില്കുവി�നി�ണം� പാദ്ധ്യംത�.  ഇതുവിഴി� സാമ്പൂര്ണ്ണ ട്രോപാപ്പാര് രഹാ�ത

ഹാര�ത ഓഫീLസാ� എന്ന ഗംവിണ്ചെമ�� നിയ� പ്ര�വിര്ത്തി�ക്വാമ�ക്കാ�ന് സാ�ധി�ക്കു�.

8. എസാ�എ�എസാ� സാ�വി�ധി�നി�  

     ഉപാട്രോഭാ�ക്താ�ക്കാള്ക്കാ�  സാമയ�സാമയ�  ബ�ല്ലാ�  അ%ച്ച  തുക്വായുംചെ%  രസാLത�,  പാര�ത�യുംചെ%

പുട്രോര�ഗംത�,  കു%�ചെവിള്ള  ത%സ്സ്�  സാ�ബന്ധം�ച്ച  വി�വിരങ്ങള്  എന്ന�വി  എസാ�എ�എസാ�  വിഴി�

അറ�യ�ക്കുവി�ന് സാ�ധി�ക്കു� ഇത� ഉപാട്രോഭാ�ക്താ�ക്കാളുചെ% വി�ട്ടര് അട്രോത�റ�റ്റി� ട്രോമലുംള്ള വി�J��സാ�

വിര്ദ്ധ്യം�പ്പാ�ക്കുവി�ന് സാഹാ�യ�ക്കു�.

9. പാര�ഷ്കര�ച്ച ബ�ല്ലാ��ഗം� സാ�സ്റ്റ്�  



     നി�ലവി�ചെല  E-Abacus എന്ന  ബ�ല്ലാ��ഗം�  സാ�വി�ധി�നി�  15  വിര്ഷ�  മുമ്പി�  നി%പ്പാ�ല്

വിരുത്തി�യതു�  ക്വാ�ലത്തി�നിനുസാര�ച്ച�  മ�റ്റിങ്ങള്  വിരുട്രോത്തിണ്ട്തു�  ആകുന്നു.  ഇത�

പാര�ഹാര�ക്കാ�നി�യ� ചെമ�ലൈബല് അധി�ഷ്ഠി�ത പുത�യ ബ�ല്ലാ��ഗം� സാ�സ്റ്റ്� വി�ക്വാസാ�പ്പാ�ച്ചുവിരുന്നു.

ഇത�ല് ഉപാട്രോഭാ�ക്തൃ ട്രോസാവിനിങ്ങള് സാമ്പൂര്ണ്ണമ�യ� ഓണ്ലൈലനി�ല് ലഭാ�ക്കുന്നത�ണം�.  കൂ%�ചെത

ബ�ല്ലുക്വാള്  കൃതSമ�യും�  കുറ്റിമറ്റിത�യും�  നില്കുവി�ന്  സാ�ധി�ക്കു�.  ഇത�നി�യ�  ആവിJSമ�യ

നി%പാ%�ക്വാള് ആര�ഭാ�ച്ചു.

10. E-Payment      സാ�വി�ധി�നി�  

     ഉപാട്രോഭാ�ക്താ�ക്കാള്ക്കാ� ബ�ല് തുക്വാ ഓണ്ലൈലനി�യ� അ%ക്കുവി�ന് quickpay സാ�വി�ധി�നി�

ഏര്ചെപ്പാടുത്തി�യ�ട്ടുണ്ട്�. ഇതുവിഴി� ഇ�ര്ചെനിറ്റി� ബ�ങ്ക്��ഗം�, ചെഡൗബ�റ്റി� ക്വാ�ര്ഡൗ�, ചെ½ഡൗ�റ്റി� ക്വാ�ര്ഡൗ�,

വി�ലറ്റി�,  യുംപാ�ഐ എന്ന�വിയ�ലൂചെ% ബ�ല് തുക്വാ അ%ക്കാ�വുംന്നത�ണം�.  കൂ%�ചെത മറ്റി� ബ�ങ്കുക്വാള്

ചെപായ്ചെമ�� ട്രോഗംറ്റി� ട്രോവി യ�ല് ഉള്ചെപ്പാടുത്തി�നുള്ള ട്രോജ�ല�ക്വാള് പുട്രോര�ഗംമ�ച്ചുവിരുന്നു. ഇവി കൂ%�ചെത

ഉപാട്രോഭാ�ക്താ�ക്കാള്ക്കാ� ബ�.ബ�.പാ�.എസാ� സാ�വി�ധി�നിങ്ങള് ഗൂഗം�ള് ട്രോപാ, ട്രോപാ റ്റി�.എ�. മറ്റി� ബ�ങ്ക്�

ആപ്പുക്വാള് എന്ന�വിയ�ലൂചെ%യും� ബ�ല് തുക്വാ അ%യ്ക്ക�വുംന്നത�ണം�.  ഫ്രീണ്ട്�സാ� ക്വാmണ്ട്ര്,  അക്ഷയ

ചെസാ�ര്,  ട്രോപാ�സ്റ്റ്�  ഓഫീLസാ�  എന്ന�വിയുംമ�യും�  ബ�ല്  ചെപായ്ചെമ��  സാ�വി�ധി�നി�

സാ�ട്രോയ�ജ�പ്പാ�ച്ച�ട്ടുണ്ട്�.

11. ജ�  .  ഐ  .  എസാ� സാ�വി�ധി�നി�  

        ട്രോക്വാരളി  വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�യ�ല്  പുതുത�യ�  എല്ലാ�  വി�വിരങ്ങളു�  ജ�ഐഎസാ�

പ്ലാ�റ്റി�ട്രോഫീ�മ�ല്  സാ�ട്രോയ�ജ�പ്പാ�ച്ച�  വി�വിരട്രോJഖരണം�  ആര�ഭാ�ച്ചുക്വാഴി�ഞ്ഞു.  കൂ%�ചെത  എല്ലാ�

സ്ഥാ�വിര  ജ�ഗംമ  വിസ്തുക്കാളുചെ%യും�  വി�വിരങ്ങള്  ജ�ഐഎസാ�  മ�യ�  ബന്ധം�പ്പാ�ച്ച�

ചെവിബ്ലൈസാറ്റി�ലൂചെ% ലഭാSമ�ക്കാ�യ�ട്ടുണ്ട്�.  ജ�ഐഎസാ� വിഴി�  സാLവിട്രോറജ�  പാദ്ധ്യംത�ക്വാളുചെ% മ�തൃക്വാ

തയ്യാ�റ�ക്കാ�നു� അതുവിഴി�  ഡൗ�ലൈസാന് ചെലവുംക്വാള് കുറയ്ക്കുവി�നു� കൃതSത ലൈക്വാവിര�ക്കുവി�നു�

സാ�ധി�ക്കുന്നു.

12. ഓട്രോട്ട�ട്രോമഷന്  

 വി�ട്ടര്  അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ%  പാമ്പി�  ഹാmസുക്വാളു�  അത�ചെ�  പ്രവിര്ത്തിനിങ്ങളു�  സാ�യ�

പ്രവിര്ത്തി�ക്കുന്നത�നു തു%ക്കാ�കുറ�ച്ചു. ഇതുവിചെര വി�ട്ടര് അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ% 417 പാമ്പി� ഹാmസുക്വാള്

ഓട്രോട്ട�ട്രോമറ്റി� ചെയ്തു ക്വാഴി�ഞ്ഞു. 2022  വിര്ഷ�വിസാ�നിട്രോത്തി�ടുകൂ%� വി�ട്ടര് അട്രോത�റ�റ്റി�യുംചെ% എല്ലാ�

പാമ്പി� ഹാmസുക്വാളു� ഓട്രോട്ട�ട്രോമറ്റി� ചെയ്യാ�നുള്ള ക്വാര്മ്മി പാദ്ധ്യംത� ആവി�ഷ്കര�ച്ചു വിരുന്നു.


